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Tovarășul 
Nicolae Ceausescu 
a examinat ieri

problemele 
construirii unui 
noo si importaot 
obiectiv economic 

la țărmul 
Mării Negre

Un șantier naval de mari proporții va fi crest în zona Mangaliei. 
Amplasarea, precum și alte aspecte au fost studiate la fața locului 

împreună cu miniștrii de resort și cadre de specialitate

Dineu oferit in cinstea tovarășului 
Nicolae Ceausescu de președintele 

Jean Bedel Bokassa

Data de 27 iulie 1973 se înscrie 
în viața Mangaliei și a locuitorilor 
ei ca un moment de seamă, 
în această zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a vi
zitat orașul, examinînd posibilită
țile amplasării aici a unui șantier 
naval puternic.

Această vizită a fost precedată 
de o întâlnire a secretarului gene
ral al partidului cu factori de răs
pundere, în cadrul căreia au fost 
analizate coordonatele programului 
de dezvoltare' a șantierelor mariti
me și fluviale — program aflat în 
curs de elaborare — corespunzător 
cerințelor și exigențelor actuale 
ale modernizării transportului pe 
apă, ale economiei noastre, în an
samblu.

Vizita la Mangalia a reprezen
tat. în fapt, continuarea acestei 
discuții rodnice, de data aceasta pe 

T^eren, acolo unde programul pre
vede construirea unui puternic 

șantier naval. La această dezbatere 
au participat tovarășii Manea Mă
nescu, Vasile Vîlcu, Ipn Ioniță, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcției de mașini grele, 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, membri ai con
ducerii Șantierului naval din Man
galia, specialiști.

Fructuosul dialog a ilustrat, încă 
o dată, stilul dinamic al conducă
torului partidului și statului nos
tru, preocuparea sa constantă de a 
studia în mod nemijlocit și con
cret modalitățile cele mai adecva
te de realizare a marilor obiective 
industriale ale țării. Și de această 
dată, indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au oferit un 
cadru generos de finalizare și la 
un ridicat grad de eficiență econo
mică a lucrărilor proiectate, ele 
mobilizînd eforturile și capacitatea 
creatoare ale tuturor celoh chemați 
să contribuie la extinderea și mo

dernizarea Șantierului naval Man
galia.

...Orașul Mangalia, cu înfățișarea 
sa .astăzi mult întinerită, unde în
semnele înnoirii socialiste se întîl- 
nesc pretutindeni, a trăit cu însu
flețire, în după-amiaza zilei de 
vineri, bucuria reîntîlnirii cu 
conducătorul partidului și statului 
nostru. Numeroși localnici au ve
nit să salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să exprime direct, din 
toată inima, sentimentele lor de 
profundă dragoste și recunoștință, 
hotărîrea lor de a contribui cu 
toate forțele la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, la continua înflorire a 
patriei socialiste.

în ovațiile și aclamațiile mulți
mii, coloana de mașini se oprește 
la porțile șantierului naval, unde 
secretarul general al partidului 
este întîmpinat de directorul șan
tierului, căpitan de rangul l ing. 
Iuliu Chioreanu, de contraamirali, 
generali și ofițeri superiori.

O gardă militară prezintă onorul. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare.

Muncitorii de aici fac, la rîndul 
lor, o însuflețită primire înaltului 
oaspete, scandînd cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.’‘, „Ceaușescu 
și poporul". 'J

Iată atmosfera în care începe vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Șantierul naval oferă imaginea 
unei activități intense, concentrate, 
cu multă chibzuință, -pe o supra
față reștrînsă, datorită tehnologii
lor moderne folosite. Faptul reți
ne atenția secretarului general al 
partidului, care apreciază preocu
parea constructorilor de a asigura 
o eficiență economică superioară.

Rezultatele obținute au reprezen
tat, de altfel, un prilej propice 
pentru analizarea avantajelor pe 
care le " reprezintă metodele 
aplicate. Concluziile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au jalonat di
recțiile spre care trebuie să se în
drepte organizarea viitoarelor șan
tiere navale, modernizarea celor 
existente.

Astfel, remarcîrid calitățile calei 
de ridicare și coborîre pe vertica
lă. folosită at.ît la construirea na
velor, cit și la repararea lor, to
varășul Nicolae Ceaușescu relevă, 
în cadrul dialogului cu primul se
cretar al Comitetului de partid al 
județului Constanța, Vasile Vîlcu, 
și cu ministrul loan Avram nece
sitatea extinderii acestui procedeu.

în centrul discuțiilor de spe-

(Continuare în pag. a IU-a)

Acum, cîrid țara își scrie 
raportul de 23 August

Un reporter a pornit din Constanța. „Bornele" acestui 
itinerar ? Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Slobozia, Ol
tenița, Alexandria, Corabia,. Calafat, Drobeta Turnu-Seve- 
rin, Reșița, Sarmizegetusa, Alba lulia. Alt reporter a por
nit din Ploiești, urmînd să poposească în Brașov, Sibiu, 
Arad, Oradea, Satu-Mare, Sighetul Marmației, Leșul Ursu
lui, Piatra Neamț, Gheorgheni, Tîrgu-Mureș, Turda, 
Alba lulia... Trasee care închipuie o buclă uriașă, ca o 
inimă, în spațiul vast al țării, acum, în prag de August 23. 
Drumuri reportericești, pentru a consemna realități eco
nomice și sociale, fapte și întîmplări semnificative, 
pentru a-i înfățișa pe oameni așa cum sînt : cu bucuriile 
și impasurile, cu aspirațiile și împlinirile lor, în haine de 
lucru ori de sărbătoare. Și tot pentru dv., stimați cititori, 
cele două drumuri au fost astfel alcătuite încît să se unească 
la Alba lulia ; prilej de a evoca într-un reportai de sinteză 
etapele străbătute, de a recompune în cîteva linii de forță 
emoționantul chip al țării în augustul sărbătoresc, cu oame
nii ei harnici, vrednici constructori ai socialismului pe pă- 
mîntul României.

ASTĂZI, PRIMELE REPORTAJE DIN PLOIEȘTI Șl 
CONSTANȚA — ÎN PAGINA A V-A.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a luat parte, 
vineri, în stațiunea Neptun, la un 
dineu oferit în -onoarea sa de pre
ședintele Republicii Africa Centra
lă, general de armată Jean Bedel 
Bokassa.

La dineu au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Vasile Vîlcu. Mi
ron Constantinescu, Mihai Gere, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Constantin Stâtescu, se
cretarul Consiliului de Stat, mem

ÎN PAGINA A III-A

Acord general de colaborare între Republica 
Socialistă România și Republica Africa Centrală

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Ziaristul sudanez Sharif Țambal
Vineri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Sharif Țambal, redactor- 
șef adjunct al ziarului sudanez „El 
Saltafa’1, vicepreședinte al Consi
liului de direcție.

Ambasadorul Republicii Burundi,
Francois Kisukurume

J

Președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, vineri, 27 iulie, pe ambasado
rul Republicii Burundi, Franțois

PAGINA A IV-A

România
în comerțul♦

mondial
• Cum își înțelege pro

ducătorul obligațiile 
ce-i revin 1

• Cooperarea în produc
ție

• Pe bază largă și sănă
toasă, colaborarea eco
nomică se dezvoltă 
fructuos

• Negocierea contractu
lui economic angajea
ză deplin răspunderea 
semnatarului

PAGINA A VI-A

y REPORTAJ 
PE GLOB

• Eroism sub cerul senin 
al păcii

• Boqăliile din cămara 
cu ușa abia întredes
chisă

• ,,LIP oferă ora exactă
— ora muncitorilor săi" 

bri ai guvernului, consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat, 
reprezentanți ai vieții noastre e- 
conmice și culturale, precum și 
ambasadorul României la Bangui.

Din partea centrafrican ă au fost 
prezenți Louis Alazoula. Alberto 
Sato, ambasadorul Republicii A- 
frica Centrală la București, Alexis 
Tacheouti și celelalte persoane 
care îl însoțesc pe președintele 
Bokassa în vizita întreprinsă in 
țara noastră.

în timpul dineului, care s-a des

La întrevedere au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
ziaristului sudanez.

Kisukurume, în vizită de rămas 
bun, cu ocazia plecării sale defini
tive din țara noastră.

A avut loc, cu acest prilej, o 
convorbire cordială.

Bun venit in tura noastră
o

tovarășuluiFam Van Bong 
primul ministru al R. D. Vietnam

Astăzi sosește în țara noastră delegația de partid șl guvernamentală a 
Republicii Democrate Vietnam condusă de tovarășul Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al Guvernului Republicii Democrate Vietnam.

Născut în anul 
1906.- tovarășul 
Fam Van Donga 
aderat la activi
tatea revoluțio
nară in anul 1925 
La începutul a- 
nului 1929 a fost 
ales in Comitetul 
regional al părții 
de sud a Vietna
mului al Asocia
ției tineretului 
tovărășesc revo
luționar — orga
nizație care a 
precedat. Parti
dul Comunist In- 
dochinez. in pre
zent Partidul Ce
lor ce Muncesc 
din Vietnam. în 
mai 1929. el a 
fost ales in Co
mitetul general 
al Asociației ti
neretului tovără
șesc revoluțio
nar, iar în iulie 
1929. pentru acti
vitatea patriotică 
desfășurată. a 
fost exilat în 
Insula Poulo 
Condor, cunos
cută prin locuri
le sale de deten
ție.

In iunie 1936 
tovarășul Fam Van Dong a fost eli
berat, dar a fost pus sub urmărire 
de colonialiștii francezi. In luna mai 
1940 a plecat clandestin in China. 
Aici, el a primit din partea tova
rășului Ho Și Min sarcina de a se 
reîntoarce împreună cu alți tovarăși 
in țară spre a crea baza revoluțio
nară și a declanșa mișcarea denumi
tă Liga pentru independența Viet
namului in regiunile de frontieră cu 
China.

La Congresul național al poporu
lui a fost adoptată hotărîrea de a se 
declanșa insurecția generală și de a 
se înființa Comitetul Național de 
Eliberare. Cu acest prilej, tovarășul 
Fam Van Dong a fost ales in Comi
tetul Național de Eliberare, care 
și-a schimbat apoi denumirea în Gu
vern Provizoriu.

Victoria revoluției din august 1945 
a dus la crearea guvernului R.D. 
Vietnam. în care tovarășul Fam Van 
Dong a fost numit ministru. în mai 
1946 a fost numit șeful delegației 
de prietenie a Adunării Naționale 
vietnameze care a efectuat o vizita 
in Franța, iar in luna iunie 1946 a 
condus delegația guvernamentală la 
Conferința de Ia Fontainebleau, 
unde au avut loc tratativele cu gu
vernul francez. în cadrul rezistenței 
naționale împotriva colonialiștilor, 
tovarășul Fam Van Dong a fost nu
mit trimis special al partidului și al 
guvernului in Vietnamul de sud.

In anul 1947. tovarășul Fam Van 
Dong a fost ales membru supleant 
al Comitetului Central, iar în 1949 a 
devenit membru al Comitetului Cen-

fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și considerație 
— atmosferă ce a caracterizat în
treaga vizită în România a șefu
lui statului centrafrican — cei doi 
președinți s-au întreținut cu cor
dialitate. A fost un nou moment 
caracteristic al bunelor relații 
existente intre poporul român și 
poporul centrafrican, între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Africa Centrală, jalonate de 
conducătorii celor două state în 
cursul convorbirilor fructuoase pe 
care le-au avut în aceste zile.

SECRETARUL GENERAL
Al 0. N. y„

KURT WALDHEIM, VA FACE 
0 VIZITA OFICIALA 

ÎN ROMÂNIA
La invitația guvernului român, 

Kurt Waldheim, secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
va efectua o vizită oficială în Re
publica Socialistă România, în pri
ma.decadă a lunii august.

IN^ZIARUI DE AZI:
© Județele Dolj și Mehe

dinți au terminat recol
tarea griului

© Agendă cetățenească
© Acum e bine, dar creșele 

si grădinițele se numără 
fa toamnă I

frai al Partidului Comunist Jndo- 
chinez. în august 1949 a fost numit 
viceprim-ministru al guvernului. La 
Congresul de constituire a Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam, 
in februarie 1951, a fost ales membru 
al Comitetului Central și . al Biroului 
Politic.

în luna mai 1954. tovarășul Fam 
Van Dong a fost numit șef al dele
gației guvernamentale la Conferința 
de la Geneva cu privire la Indo
china. iar in luna septembrie 1955 
a fost numit prim-minislru al Gu
vernului R.D. Vietnam, activind in 
această funcție fără întrerupere 
pinâ în prezent. Din luna septembrie 
1954 și pină in luna ianuarie .1961 el 
a deținut, de asemenea, funcția de. 
ministru al afacerilor externe. La 
Congresul al III-lea al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, in 
septembrie 1960. el a fost reales 
membru al Comitetului Centrai și 
al Biroului Politic.

Urând un călduros „Bun venit !“ 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Democrate Viet
nam, in frunte cu tovarășul Fam 
Van Dong, poporul român iși expri
mă convingerea că actuala vizită a 
solilor poporului vietnamez va a- 
duce o nouă contribuție la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și soli
daritate frățească dintre Parlidul 
Comunist. Român și Partidul Celor 
ce Muncesc din Vietnam, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Vietnam, dintre
popoarele român și vietnamez.
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I faptul]

Valea Izex
Dispărut, probabil, încă 

secolul trecut, centrul de cera
mică de pe Valea Izei (numit 
așa după zona in care s-au des
coperit cele mai numeroase pie
se) a ramas iți amintire doar 
prin unele piese aflate in mu
zee sau colecții particulare. 
Meșterul olar Foldesi Victor 
din Sighetul Marmației și-a 
propus- insă să reînvie acest 
tradițional meșteșug. Pentru a- 
ceasta. el a consacrat ani în
delungați de studiu obiectelor 
aflate in muzee, a încercat 
ferite compoziții ale pastei, 
gilei și. culorilor, reușind, 
final, să producă farfurii, 
doare și diverse 
ceramică aidoma 
făcut faimă Văii 
creator pentru 
olar din Sighetul 
rită toate felicitările.

din

di- 
ar- 
in 

til- 
din 
au

ef ort 
meșterul

alte piese 
celor care

Izei. Un
care
Marmației me-

Meșterul
9

închipuit
â țeOprindu-se in fața unui __

lier de reparat Aparate de ra
dio și de televiziune. Cristian 
Arapu s-a îndrăgostit subit de 
această meserie. A doua zi, 
după ce a reușit să convingă 
niște creduli că el se pricepe de 
minune la așa ceva, a fost an
gajat la spcția de reparat a- 
parate de radio și televizoare 
din comuna Tirnna, județul 
Mehedinți. Și a inceput să-și 
facă’ „meseria" : cum venea un 
client, dumnealui ii stabilea 
taxa după bunul plac șit-i ..re
para" aparatul; punînd piese 
uzate in locul altora bune pe 
care apoi le vindea. Surprins 
nu demult in toiul unei ast
fel de ..lucrări", C.A. care. de. 
fapt, habar nu avea de aceas
tă meserie, a fost trimis pe 

cum
i es- 

cei 
in-

. în conformitate cu pre
vederile planului cincinal 
referitoare la construcțiile 
de creșe și grădinițe, in 
acest an urmează să se 
dea in folosință 95 de 
creșe cu 11 600 de locuri, 
și 48 de grădinițe cu 9 400 
locuri. Deci 21 000 de 
locuri noi. Este o cifră 
importantă care, adăugată 
la cea a locurilor existen
te. reflectă grija evidentă 
de care se bucură la noi 
femeia-mamă. Noile ■ con
strucții sînt amplasate in 
mari centre industriale, 
dar și in localități aflate 
abia la inceputul dezvoltă
rii lor economice.

Dar. pentru ca efortul 
material făcut de stat să 
aibă maximum de eficien
ță, este nevoie, firește, ca 
obiectivele mai sus men
ționate să fie predate la 
termenele prevăzute, astfel 
ca ele să poată li folosite 
efectiv de micii benefici
ari. Or. in anul trecut, 
respectarea termenelor 
(fixate de înseși consiliile 
populare județene in pro
priile planuri de investi
ții) s-a dovedit a fi, in
tr-o serie de cazuri, o o- 
bligație... facultativă. Bi
lanțul de la finele anului 
nu lăsa nici o îndoială 
asupra procentului mare 
de lucrări începute și ne
terminate : un număr, de
loc neglijabil, de creșe și 
grădinițe nu au intrat in 
funcțiune la datele prevă
zute. Era, deci, necesar că 
restanțele, precum și pre
vederile înscrise in planul 
pe 1973 să fie îndeplinite 
deopotrivă, de data aceas
ta fără amînări.- Care este 
situația, acum, după pri
mul semestru ?

Din datele aflate la di
recția de resort din Co
mitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare rezul
tă că, anul acesta, în con
strucția . de creșe și grădi
nițe s-a pășit cu dreptul. 
Astfel. în semestrul trecut 
erau planificate a se da in 
folosință 7 creșe, cu 700 
locuri : s-au dat 10 : la Se- 
beș-Alba, Tîrgoviște. A- 
lcșd. Cluj. Craiova, Satu- 
Mare și Buzău, De reținut

că cele din Alcșd, Cluj, 
Craiova și Satu-Mare au 
fost predate in avans, ele 
fiind planificate in semes
trul doi. în ce privește 
grădinițele, in calendarul 
dărilor în folosință, pen
tru semestrul I, nu figura 
nimic. Cu toate acestea, 
au fost terminate 5 grădi
nițe. totalizînd 960 de 
locuri, in țară — la Arad, 
Reșița. Craiova. Slatina, 
Satu-Mare și două in car
tierele Berceni și Titan, 
din Capitală, cu 564 de 
locuri.

iar pe șantiere s-a menți
nut un ritm de lucru con
stant, corespunzător grafi
celor. Aceasta, fără indo- 
ială. datorită faptului că, 
spre deosebire de anul 
trecut, consiliile populare 
județene și, implicit, ,în
treprinderile d6 construcții 
de sub tutela lor. au dat 
atenția cuvenită unor ase
menea obiective de larg 
interes. La Bacău, de pil
dă., cele trei creșe (Moi- 
nești. Comănești și în car
tierul Milcov din Bacău) 
se află în stadiu de fini-

cît și dăj'ii in folosință a 
unor localuri noi in car
tierele timișorene Circuni- 
voluțiunii și Calea Șagu- 
lui f— lucrări ce se afla in 
faze avansate. Merită 
menționată, in mod deose
bit,. atenția cu care este 
urmărit mersul lucrărilor 
de construcții, implicit al 
celor de creșe și grădinițe, 
de către Comitetul execu
tiv al Consiliului popular 
al municipiului București : 
săptăminal este analizat 
stadiul lucrărilor, in ra
port cu graficele. Așa se

WSSOTSI

ACUM E
cresele

O V

O INVESTIGAȚIE PE ȘANTIERELE 
CONSTRUCȚIILOR PENTRU COPII

Un bilanț, evident, pozi
tiv. O simplă operație 
aritmetică ne arată insă 
că mai sint. in diferite 
faze de construcție, 41 de 
grădinițe și 85 de creșe. 
Deci, un volum mare de 
lucrări — dintre care 36 
de grădinițe, cu 6 810 de 
locuri, au un termen sca
dent la 31 august. Care 
este stadiul acestora ? Sint 
garanții că, mai ales gră
dinițele, vor fi gata la in
ceputul anului școlar ? 
Există multe motive ca 
răspunsul la aceste între
bări să fie pozitiv : lucră
rile au inceput la vreme,

saj. Ni s-au dat asigurări 
că, la 1 septembrie, con
form prevederilor, vor fi 
gata Șă-și înceapă activi
tatea. în județul Constan
ța se apropie de clipa pre
dării „la cheie" 4 grădini
țe din fonduri centralizate 
(la Constanța. Medgidia și 
Hirșova) și una din fon
duri necentralizate (la 
Cernavodă), precum și 3 
creșe — la Constanța, 
Mangalia și Medgidia. în 
județul Timiș, capacitatea 
grădinițelor și a creșelor 
va fi substanțial mărită 
datorită extinderii unora 
dintre unitățile existente,

și explică faptul că. spre 
deosebire de anul trecut, 
clădirile celor 11 creșe (a- 
proape 5 000 de locuri) și 
ale grădinițelor, amplasate 
in special în noile cartie
re, se înalță văzînd cu 
ochii, incit predarea lor la 
termenul prevăzut nu mai 
constituie o problemă.

Constatările pozitive ne 
dau certitudinea că. deși 
agenda trimestrului III 
este foarte încărcată la a- 
cest capitol, termenele vor 
fi respectate in cea mai 
mare parte a județelor. 
Dar, din păcate, sint și ca
zuri care ne fac să cre

dem că practica tergiver
sărilor nu a dispărut. In 
județul Harghita, de pildă, 
a fost începută construcția 
a două creșe și a 4 grădi
nițe. Confruntată cu ter
menele de predare, situa
ția de pe șantiere pune o 
serie de. semne de intre- 
bare. Ambele creșe tre
buie să fie terminate la 
31 august : una, cea de la 
Gheorghieni, a ajuns la 
finisajele exterioare, deci 
sint toate șansele ca. la 
acea dată să fie gata ; la 
ceălaltă. de . la Toplița, 
insă, zidăria nu a trecut 
de nivelul parterului. A- 
ceeași constatare și. cu 
privire la grădinițe. Așa 
cum se prezintă lucrurile, 
Osie limpede că din cele 
patru, doar două (cea din 
cartierul Tudor Vladimi- 
rescu — Miercurea Ciuc, 
și cea din Gheorghieni) 
vor fi gata la 31 august ; 
celelalte nu lasă să se în
trevadă această eventuali
tate (celei din cartierul 
Patinoarului, din Miercu
rea Ciuc, abia i s-a turnat 
fundația...).

Asemenea exemple se 
mai pot da, iar cauze 
pentru râminerea in urină 
se pot invoca multe, une
le 'întemeiate, altele nu. 
Nu ne propunem să le pu
nem in balanță nici pe li
nele. nici pe altele. Prin
cipalul este ca toate cele 
95 de creșe și 48 de grâr 
dinițe. planificate in acest 
an, să fie terminate și 
predate beneficiarilor lor 
— copiii salariaților. A- 
ceasta, cu atit. mai mult 
cu cit — la recenta ple
nară a C.C.'al P.C.R., ca 
și cu alte numeroase oca
zii in care s-a discutat 
despre rolul crescind al 
femeii in economie — s-a 
pus din nou in fața auto
rităților locale cerința dez
voltării rețelei de creșe și 
grădinițe, de data aceasta 
în cadrul unui întreg an
samblu de măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și 
viață.

Rodlca ȘERBAN

J

a fost trimis 
timp de. un an să învețe i 
se pedepsește la noi în țară 
crocheria. Dar ce vor învăța 
care l-au angajat cu ochii 
chiși ?

Ciobănașul 
si clinele

seEra pe inserate și Nicușor 
pregătea să ducă oile la stina 
de sub muntele Păpușa din nor
dul Gorjului. tn acest timp, din 
pădure a apărut . 0 ursoaică 
care a inhalat o oaie. Fără să 
stea pe ginduri. Nicușor Cara- 
gel, in virstă de numai 1.5 ani, 
a pornit după ea. Ajunsă, la vi
zuina sa. ursoaica a aruncat 
oaia sfișiată celor doi pui și s-a 
intors furioasă spre Nicușor, 
care avea dreht armă o bilă. 
Dintr-un salt l-a prins in labe, 
incercind să-l strivească. In 
acel moment insă, dinele Vi
for, care-l însoțise pe copil, a 
sărit in spatele fiarei. Incercind 
să scape de dine, ursoaica a 
lăsat copilul și a început să se 
rostogolească la vale, tn zadar 
insă, Vifor nu i-a dat drumul 
pină cind nu a sosit tatăl copi
lului, căruia ii salvase viața.

Umbrare
periculoase

Aflat pe o tarla cu orz a în
treprinderii agricole 
Alba Iulia. muncitorul 
demnat de arșița zilei, 
loc umbros unde să 
nească de amiază. Dar 
apropiere nu era nici 
s-a așezat la umbra... 
tocamion 
tarlalei. La scurt timp după ce 
S.P. a adormit, autovehiculul a 
fost pus in mișcare de către șofe
rul care nu l-a observat. Epilo
gul a fost tragic: lovit de mași
nă, S.P. a încetat din via'ă în 
drum spre spital.. Un accident 
care, din păcate, nu este sin
gular. . Acum citeva zile, un sa
lariat al Fabricii de celuloză și 
hirtie Palas — Constanța și-a 
ales, de asemenea, drept um
brar un autocamion in care se 
încărcau paie. Imprudența a a- 
vut aceleași consecințe tragice. 
Concluzia se impune de la sine ; 
umbra autovehiculelor este mult 
mai periculoasă decît razele so
lare !

de stat 
S.P.. in- 
căuta un 
se odih- 
cum prin 
un pom, 
unui au- 

staționat la capătul

| Ascensiune
| fatală

Aflat la marginea unui lan 
de porumb. .. in preajma mamei 
sale, care prășea, copilul Ionel 
Petruț. in virstă de 8 ani, din 
satul Frumușei (Gorj), încercă 
să se cațere pe un

/ inaltă tensiune.
mama sa l-a certat, arătindu-i 
semnul de pe stîlp și spunin- 
du-i că acesta înseamnă peri
col de moarte.
Ionel părea că a înțeles Și s-â 
depărtat, de «stîlp. Dar n-a tre
cut mult și, intr-un moment 
cind mama nu mai eră atentă 
la el, s-a urcat pe stilpul de 
înaltă tensiune. Ascensiunea 
s-a soldat cu un deznodămint 
tragic, copilul fiind electrocutat.

stîlp de
Văzindu-1,

La început,

• apă cu același nuțn.e, .undeva ,.n JudeJuJ Tulceâ.' Departe'de orice traseu turistic, de orice mare industrie 
modernă, această comună — odinioară străfund de Iară la margi i'ea civi fizațief — trăiește profund prefacerile înnoitoare ale zilelor noastre. Ele 
depășesc cu mull lapidarele date statistice ale unor creșteri masive de recolte și venituri de pe urma activităților in agricultura socialistă. Oamenii 
|i-au schimbat felul de viață, comuna și-a schimbat înfățișarea. Numeroase dotări social-culturale au apărut aici in ultimii ani. lată citeva din ele. 

in fotografie : (de la stingă la dreapla) noua casă de cultură, școala generală, magazinul

Casimcea — localitate așezată pe cursul de____________ .......... .... -J..._______

universal

REȘ1TENH VOR AVEA 
ÎNCĂ UN MARE

EDIFICIU SOCIAL
în noul cartier „Lunca Birzavei" 

din municipiul Reșița a inceput 
construcția unui măre complex 
pentru ocrotirea și refacerea sănă
tății oamenilor muncii. El se com
pune dintr-un spital cu o capaci
tate de 700 de locuri, o policlinică 
ce poate servi, prin consultații, 
3 000 de cetățeni, alte anexe ne
cesare.

Constructorul — un șantier apar- 
ținind de trustul „Carpați" din 
București — a asigurat un ritm ac
celerat de execuție, realizindu-se 
organizarea muncii pe șantier in
tr-un timp record — prin buna gos
podărire a materialelor, prin- ame
najarea unei piste pentru realizarea 
prefabricatelor in imediata vecină
tate a fundațiilor și înființarea unei 
stații de preparare a betoanelor. Așa 
cum ne asigură șeful dc șantier, 
ing. Dan Șcrbănoiu. in cinstea săr
bătorii de Ia 23 August colectivul 
de constructori s-a angajat să re
ducă termenele de execuție, care 
prevedeau darea in folosință a com
plexului in trimestrul IV al anului 
viitor, în așa fel ca cei interesați, 
oamenii muncii reșițeni și din în
tregul județ, să-i treacă pragul ' la 
1 mai 1974.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Scînieii*

CURIOZITĂȚILE 
PUBLICITĂȚII 

DIN HOTELURI
S-au înmulțit hotelurile. Poate 

încă nu pe măsura satisfacerii tu
turor solicitărilor, dar sint Mari, 
frumoase, curate, ospitaliere. Să a- 
preciem ca un gest de ospitalitate 
și informațiile publicitare sau nepu
blicitare pe care le pun la dispozi
ția oaspeților. Dar unele trezesc ne
dumerire. Astfel, pe lingă foarte ra
rele prospecte, pliante, afișe, flutu
rași despre frumusețile țării noas
tre. punctele ei de atracție, obiecti

vele turistice din localitatea respec
tivă, excursiile posibile in vecină
tatea apropiată — bune și nece
sare, pe care le găsim din cind m 
cind in holurile sau in camerele ho
telurilor — ne aflăm în fața unei 
adevărate avalanșe de prospecte ale 
O.N.T.-ului in care ne invită la ex
cursii in străinătate, toarte bogat 
ilustrate, in culori, pe hirtie cretată 
și in limbi străine (hotelurile „Ar- 
eașu"-Suceava. ,,Delta"-Tulcea ș.a.). 
Ce se urmărește cu ele :. să facem 
cursuri fulger de limbi străine la 
hotel ? Să se apeleze la turiștii 
străini să plece in altă țară ? Un- 
de-i logica ? Ar fi mult mai de fo
los să găsești in camerele de hotel 
cite o sumară hartă turistică a lo
calității. a zonei sau județului, cu 
indicarea chior mai importanțe o- 
biective. scurte descrieri ale lor. 
recomandări., privind liniile de 
transport in comun, drumurile ru
tiere. orarele autobuzelor, trenuri
lor și avioanelor, serviciile din ho
tel și din localitate, manifestările 
culturale etc. Dar asemenea mate
riale informative lipsesc aproape cu 
desăvirșire. Și ar fi necesare — atit 
în limba română (pentru turiștii din 
țară), cit și in limbi străine (pentru 
oaspeții veniți de pe alte melea
guri).

AI. P.

PLOIEȘTI : 
ALO, TOVARĂȘE 

OPERATOARE, 
FIȚI MAI OPERATIVE !

Timp de citeva zile am investi
gat operativitatea Telefoanelor din 
Ploiești. Și-am constatat că, mai 
ales, pe unele linii — Sinaia, Văleni 
de Munte, Mizil, Focșani — multora 
dintre solicitanți le vine rindul să 
vorbească abia după trei ore sau 
chiar și mai mult. O situație aproa
pe similară și pe poziția Plo
iești—Văleni de Munte—Cheia. In- 
tirzieri în servire, chiar și fată 
de' limitele maxime stabilite de 
telecomunicație, adică 60 de minute 
o convorbire fulger (ce fulger o fi 
acesta 1) și 90 de minute urgent, se 
înregistrează frecvent, uneori chiar

și pe distanțe foarte scurte, cum 
sint, de pildă, Valea Călugărească 
sau Petroșani. Și notați: in aceste 
localități ajungi cu mașina in maxi
mum 15 minute.

Am încercat, in... convorbiri di
recte — cu șeful oficiului, inginerul 
Dan Ștefănescu, cu telefonistele su
praveghetoare, cu operatoarele — să 
aflăm cauzele acestei lipse de o- 
perativitate.

Este adevărat, in prezent opera
toarele sint arhiaglomerate. Nor
mativul, bunăoară, este pe traseele 
aglomerate, de 4—5 circuite la o te
lefonistă ■; ea insă stă la pupitru la 
10 circuite. Solicitarea acestor sala
riate fiind mare, să recunoaștem că, 
totuși, majoritatea au in aceste con
diții o activitate bună. Dar trebuie 
să spunem că sint și operatoare 
care ori din nepricepere, ori din 
neglijență, comit, adesea, abateri.

Șeful oficiului, inginerul Dan 
Ștefănescu, ne-a arătat că sistema
tic se fac „procese" de educație cu 
operatoarele, punind in discuție ca
zurile de neglijentă, de comportare 
necivilizată.

.Am mai constatat insă că lipsa 
de operativitate pornește și dintr-o 
organizare defectuoasă. De pildă, la 
pupitrul telefoanelor 03. 02. 05. foar
te solicitate, se găseau numai trei 
operatoare. Deși se recunoaște că 
ele nu pot face față solicitărilor, nu 
se iau măsuri pentru o mai bună 
distribuire a operatoarelor. Siste
mele de rapidă informare sint, 
de asemenea, rudimentare, ne- 
ceSitind mult timp pină să fie 
găsit ceea ce dogește cetățeanul. 
Sigur, inițiativele proprii locale ar 
putea rezolva multe din proble
mele legale de operativitate. Dar 
ele nu prea există. Subliniez numai 
faptul că in sala operatoarelor se 
lucrează la o temperatură prea 
mare, fără aerisire. Socotim, in con
cluzie. că gradul de operativi
tate va putea crește mult dacă or
ganizarea și controlul asupra mun
cii oamenilor vor fi mai bune, dacă 
se va insista mai mult pentru 
creșterea responsabilității în mun
că a fiecărui salariat în parte.

C. CONSTANTIN 
corespondentul „Scinteii"

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorcțhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii"

Așă cum anunțam, intr-unui din 
numerele trecute, la 23 iulie s-a 
deschis Tirgul de vară 1973. Pină la 
1 septembrie, miile de unități ălă 
comerțului de stat și cooperatist 
vor oferi publicului cumpărător o 
mare varietate de articole de sezon, 
la un nivel calitativ și sortimental 
superior.

O scrie întreagă de mărfuri vor 
putea fi cumpărate la prețuri redu
se, în medie cu 25 la sută. Iată ci
teva dintre acestea : pentru femei — 
rochii din țesături ușoare, uni sau 
imprimate intr-o mare varietate dc 
desene și culori, fuste și pantaloni 
din materiale specifice sezonului : 
pentru bărbați — costume și pan
taloni din stofe ușoare, in cu
lori deschise, cămăși cu minecă

scurtă ș.a. ; pentru copii — rochițe, 
pantalonași, șorțulețe, pălărioare 
s.ă. De asemenea, ar mai putea fi 
citate: un sortiment variat de san
dale — pentru stradă, pentru plajă 
— precum și I Încălțămintea necesa
ră sportului sau excursiilor, ca și 
alle citeva obiecte utile vacanței : 
corturi, mesă, scaune și paturi 
pliante pentr.u camping. articole 
pneumatice pentru plajă. jucării 
pentru apă și nisip, aparate de ra
dio și de fotografiat etc.

Organizatorii au luat, totodată, 
măsuri speciale pentru aproviziona
rea magazinelor cu uniforme șco
lare și pionierești, precum și cu di
ferite obiecte de îmbrăcăminte și 
încălțăminte pentru preșcolari. în 
perioada 30 iulie—1 septembrie, in

anumite unități comerciale se vor 
prelua comenzi de uniforme pentru 
elevii cărora nu li se potrivesc mă
surile obișnuite de uniforme, ur- 
mînd ca întreprinderile producătoa
re . să execute și să livreze aceste 
comenzi direct cumpărătorilor.

S-au luat și unelO măsuri menite 
să ușureze accesul cumpărătorilor 
la obiectele pe care doresc să și le 
procure. Dintre acestea, amintim 
extinderea frontului de vinzâr* și 
organizarea de noi raioane pentru 
desfacerea articolelor de sezon, a- 
iigurarea numărului corespunzător 
de vînzători. adaptarea orarelor de 
funcționare la necesități, mai ales 
in perioadele de virf, pentru evita
rea aglomerației.

R. Ș.
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PITEȘTI 
„Scinteii". Gh. 
Combinatul de 
din cauciuc de 
mai mare și mai modernă uni
tate de acest gen din țară, gama 
de sortimente de o largă între
buințare se ridică la peste 30 000 
repere. Printre acestea, se nu
mără benzile transportoare cu 
suprafață netedă, necesare in

(corespondentul 
Cirstea). — La 
articole tehnice 
la Pitești, cca

exploatările miniere, și benzile 
cu profile menite să moderni
zeze transporturile in unitățile 
de industrializare a lemnului. 
Recent, aici au fost omologate 
și asimilate in fabricație noi 
tipuri de furtunuri și noi gar
nituri de cauciuc pentru auto
turismele „Dacia—1 300“
„ARO“. precum și pentru 
tocamioanele „Roman".

Și
au-

Precizări în 
admiterea

‘ în legătură cu Unele între
bări suplimentare primite, re
feritoare la tema tratată in ar
ticolul „Noutăți din invăță- 
mînt", apărut in ziarul nostru 
de ieri. 27 iulie. Direcția . mvâ- 
țămintului liceal și tehnic pro
fesional răspunde : absolvenții 
clasei a VllI-â din anul 1974 
vor intra in liceu, de regulă, 
fără concurs de admitere. Așa 
cum se cunoaște, pentru anul

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba germană. Re
capitulare (4).

9.30 A fost oda,tă ca niciodată... 
..Băiețelul cel isteț" (Iii) — 
film artistic, producție iugo
slavă.

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10.10 Roman foileton : ..Noile aven

turi ale mușchetarilor". Epi
sodul Iir — ..Pericolul".

11,00 De vorbă cu gospodinele.
Ll,20 Telex tehnico-științiHc.
11,40 Selecțiuni din ..Gala lunilor".
12.30 Cărți și idei.
13,03 Telejurnal.
14.30 Serbările vacanței — JPre- 
. miul I". Film realizat cu con

cursul orchestrei de muzică 
ușoară a Casei pionierilor din 
Mediaș.

14,55 Campionatele mondiale de 
caiac-canoe. Transmisiune di
rectă de la Tampere.

10.05 Telex.
16.10 Caleidoscop cultural-artistic.
16.25 Campionatele mondiale de 

caiac-canoe. Transmisiune di

*1

A

gă de articole do primă necesitate 
pentru automobiliști, printre care, 
oglindă retrovizoare exterioară, pe
tice calde, huse exterioare pentru 
autoturismele „Dacia 1300" și „Da
cia 1100". port-bagaîe auto M.l și 
M.2. perii pentru bujii. triunghiuri 
reflectorizante, aparat de vulcanizat 
electric de 6 și 12 volți, aparat de 
vulcanizat manual, pompe auto, le
viere, pentru .îpopțgt anvelope, truse 
sanitare și altele.

Plata se face la primirea coletu
lui. Termenul de executare a co
menzii este de 30 de’ zile.

carto poștală 
UNIVERSAL- 

coletărie 
loji 

la 
de 

„Vol- 
,1’ra- 
pre- 

pentru 
„Simșon". 

„Viatca, 
„Carpați". 

> cărte

Printr-o simplă 
trimisă pe adresa 
COOP — Comerțul prin 
(București, str. Sergent Nuțu 
nr. 8—12. sector 6) se trimit 
domiciliul solicitanților piese 
schimb pentru autoturismele 

Moskvici", ..Warszawa".
„Skoda" și ..Wartburg' 

cum și piese de schimb 
motocicleta „Manei".

..Moped", „1,1
.„Ranonia". „Danubia". 
„Mobră^ etc.' l'ot "print r-o

legătură cu 
în liceu

școlar 1973—1974. care începe la 
17 septembrie 1973. absolvenții 
a 8 clase au susținut, o sesiune 
ele admitere in anul I al li
ceului. Următoarea sesiune, 
pentru ocuparea locurilor răma
se libere in anul I al liceu
lui — invățămint de zi — va 
avea loc. conform prevederilor 
regulamentului școlar, in peri
oada 1—10 septembrie 1973.

rectă de la Tampere.
16.35 Publicitate.
16,4.5 Emisiune in limba germană.
13.30 Aspecte de la deschiderea 

Festivalului mondial al tine
retului și studenților. Berlin 
— 1973.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal © Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : ,,Min- 
dră țară".

20,05 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni : ,,Procesul milimetri
lor".

20.15 Teldenciclopedia.
20,55 Publicitate.
21.0!) Film serial : ..Mannix".
21,50 Melodii de neuitat cu Gică 

Petrescu. ,
22,40. Telejurnal.
23,CO Sport a Trofeul ..Tomis" la 

volei feminin : România — 
Cehoslovacia a Campionate
le mondiale de caiac-canoe.
PROGRAMUL II

16,00 Agenda.
16.10 Avanpremiera.
16.15 Film serial : ..Daktari".
16.40 Ansamblul folcloric al Casei 

de cultură din Urziceni, ju
dețul Ilfov.

17.10 Desene animate.
17.40 Armonii intime.
18.10 Film artistic : ,,Fuga după

liniște".

La Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște

INSIALAfli 01 FORAJ Dl ÎNALTA TEHNICITATE
TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 

„Scinteii", Constantin Soci). — 
Produsele uzinei de utilaj pe
trolier din Tirgoviște, intre care 
instalațiile de foraj de mare 
complexitate, se bucură de o 
bună apreciere peste hotare, 
fiind solicitate de firme din 30 
de țări ale lumii. Pentru a face 
produsele sale cit mai competi- 
live pe piața mondială, uzina 
tirgovișteană a pus un accent 
deosebit pe ridicarea continuă a 
performanțelor constructive și 
tehnico-funcționale ale acestora. 
Concomitent, colectivul uzinei

cinema
o Dragostea începe vineri : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15.
q Jucătorul : CAPITOL — 9.30:
11.45; 14: 16.30; 18,45; 21, la gră
dină — 20,30.
© Tu, cu și micul Paris : CEN
TRAL — 10; 12.30; 15,30: 18; 20,30. 
a Cartea junglei : SCALA — 9; 
11.15: 13,30; 16,15: 18.45; 21,15, STA
DIONUL DINAMO — 20.15.
• Te așteptăm, flăcăule : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20,45.
© Fantoma lui Barbă Neagră : 
SALA PALATULUI — 19,30 (seria 
de bilete — 4G69), BUCUREȘTI — 
8,30; îl; 13.30; 16: 18.30: 21. la gră
dină — 20,15. LUCEAFĂRUL — 
8.30: 11: 13.30; 16; 18.30; 21. la gră
dină — 20.15.
© Desene animate pentru copii : 
DOINA — 9,30.
• Ciprian Porumbescu t DOINA
— 10.45: 14; 17; 20,1.5. COTROCENI
— 15.30: 19, MOȘILOR — 16; 19,45, 
la grădină — 20.
© Un om in sălbăticie : FESTI
VAL — 9; 11,15: 13.30: 16: 18.30: 
21. la grădină — 20. EXCELSIOR
— 8.30: ll: 13.30; 16: 18.30: 21.
« Coarnele dc aur : TIMPURI 
NOI — 9,45—20.15 în continuare.
a La răscruce de vinturi : FA
VORIT — 10: 12.30; 15.30; 18: 20.30, 
MELODIA — 8.45: 11,15: 13.30; 16; 
18.30; 21. MODERN — 9: 11.15;
13.30: 16; 18,15; 20.30, la grădină
— 20.
• Ultimul cartuș : POPULAR —
16: 18: 20, UNIREA — 15,30; 18;
20.15. la grădină — 20.30.
© Antoniu și Cleopatra : GRI VI
TA — 9: 12.30; 16: 19.30. AURORA
— 9: 12.30: 16: 19.30, la grădină —
20.15. FLAMURA — 9; 12.30; 16;
19.30.
• Soarta unui combatant clin 
corpul de autoapărare : MUNCA
— 15.30: 18; 20.15.
© Marysia și Napoleon — 10: 12; 
14: 16.30: 18.30, Rose Marie — 20.30 : 
CINEMATECA (sala Union).
A Jandarmul Ia plimbare : BU- 
ZEȘTI — 9: 11.30; 13.45; 16: 18.15:
20.30. la grădină — 20,15. GLORIA
— 9; 11,15: 13.30: 16: 18,15; 20.30, 
TOMIS — 9: 11,15; 13.30: 16; 18.30; 
21, la grădină — 20,15, GRADINA 
SELECT — 20.
© Salcimul liliachiu : DRUMUL 
SĂRII — 15.30: 18: 20,15.
© Simon Templar intervine : DA
CIA — 9: 11,15: 13.30: 1G: 18.15;
20.30. ARTĂ - 16; 18; 20, la gră
dină — 20.30.
© Aventurile Ini Babușcă : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15.30: 18: 20.15.
o Monte Carlo : BUCEGI — 15.30; 
18: 20,15. la grădină — 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15;
20.30.
• Lumea se distrează : G1ULEȘTI
— 16; 18; 20.

MBBWySțW

s-a preocupat și se preocupă de J
realizarea integrală a planului )
de asimilări, introducind in fa- t
bricație instalații de foraj cu '
caracteristici superioare. intre ț
care : instalația de forat puțuri ,
cu apă, instalația pentru execu- '
tat piloni de pămint. cea de fo- i
raj seimic, precum și un auto- 
troliu pentru operații speciale la ) 
sonde cu adincimi pină la 7 000 t 
metri. De asemenea, uzina tir- '
govișteană realizează remorci de ț
40 și 60 de tone și peste 70 de , 
tipodimensiuni de armături in- I
dustriale din oțel. i

teatre
© Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Preșul —
20.30.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Estival- 
Boema — 20.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
18.30.
© Circul București (in Drumul 
Taberei, lingă Poștă) : Spectacol
cu delfini — 18.30: 20.
© Grădină Cișmigiu (Rotonda
scriitorilor) : Marmora timpului — 
Spectacol de sunet și lumină —
20.30.
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a examinat
» 

ieri problemele construirii onoi nou si 
imporM obniiv ecaimtâc 

la tMl Sorii Neare

(Urmare din pag. I)

cialitate a stat, de asemenea, rea
lizarea navelor pe bloc-secții sau 
părți mai mari pe platforme 
în aer liber, aceste compo
nente urmînd să fie asamblate la 
capătul fluxului tehnologic, meto
dologie ce prezintă evidente a- 
vantaje, atît în planul productivi
tății și prețului de cost, cit și în 
ceea ce privește eliminarea con
struirii unor mari hale.

Răspunzînd întrebărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, muncito
rii care lucrează pe platforme, în 
aer liber, arată că munca lor se 
desfășoară aici în mai bune con
diții și cu un ' randament sporit. 
Un nou argument în plus al con
cluziilor ăe'ciretăi'uidi 'geri'erăl'' iu 
privire la necesitatea utilizării pe 
scară largă a acestei metode. Con
structorii de nave îl salută pe to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
multă bucurie, înconjurîndu-1 cu 
dragoste.

Pretutindeni, de altfel, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîmpinat 
— de-a lungul diferitelor sectoa
re de muncă — cu vii aplauze, cu 
urale.

Aprecierile secretarului general 
onorează hărnicia, priceperea și 
inițiativele constructorilor navali, 
capacitatea lor creatoare, întreaga 
activitate a șantierului, evidenți
ind rezultatele bune obținute în 
ceea ce privește raționalizarea 
fluxurilor tehnologice, concentra
rea lor pe o suprafață restrînsă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
examinează, împreună cu membrii 
conducerii partidului și miniștrii 
care-1 însoțesc, posibilitatea dez
voltării acestui șantier în vederea 
folosirii potențialului său, a dotă
rilor existente și a celor preconi
zate, în strînsă corelare și cu ne
cesitățile viitorului centru de 
construcție a navelor de mai mare 
tonaj care se va ridica lîngă Man
galia.

înfăptuirii acestui obiectiv i-a 
fost consacrată, de altfel, cea mai 
mare parte a vizitei. După anali
zarea unor posibile variante de 
amplasare, atenția a fost reținută 
de zona aflată în dreptul portului 
Mangalia. Terenul de aici, nepro
ductiv pentru agricultură, străbă
tut de canalul ce face legătura in

tre port și ghiol, la capătul căruia 
se află actualul șantier de con
strucții navale și reparații, întru
nește toate atributele în favoarea 
alegerii sale : spațiul suficient de 
ambele părți ale canalului, însuși 
acest braț de apă a cărui adinei - 
me poate fi ușor accentuată prin 
dragare, portul ce oferă un loc 
ideal de lansare, digurile sale care 
pot fi utilizate, prin amenajări co
respunzătoare, la armarea vaselor, 
apropierea de oraș, unde se află o 
importantă forță de muncă.

Se face un prim popas la podul 
de peste canal. de la înălțimea 
căruia poate fi cuprinsă spre nord 
zona viitorului șantier naval, iar 
mai departe panorama nxăoestui 
străvechi oraș, dar fofddată ațît de 
tînăr prin constru.clțiile Șale; hipica? 
te aici, în anii din urrhă, atît 
pentru locuitorii săi, cît și pentru 
turiștii români și străini, iar în 
dreapta, spre sud. plaja ce se în
tinde pe kilometri întregi, pînă la 
satul 2 Mai de-a lungul golfului 
unde odinioară se afla portul ge- 
novez.

— în perspectivă — atrage aten
ția tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— este bine să mai avem un port 
amplasat în acest golf. Pînă atunci 
însă, trebuie să organizăm mai în- 
tîi șantierul naval, aici, între pod 
și oraș, și care apoi va fi legat și 
de viitorul port. Condițiile na
turale sînt bune — relevă în în
cheiere secretarul general al parti
dului.

Și aici, ca pretutindeni în vizite
le sale de lucru la obiective con
struite sau în locuri unde vor 
prinde contururi noi obiective, se
cretarul general manifestă o per
manentă preocupare pentru găsi
rea celor mai eficiente soluții, as
cultând cuvântul muncitorilor, spe
cialiștilor.

Se conturează cu pregnanță di
recțiile fluxului de fabricație, or
ganizarea șantierului, modul cum 
trebuie să fie amenajat pentru a 
avea' un randament economic spo
rit. „Construcțiile de la șantierul 
actual să le folosim pentru anu
mite prelucrări, apoi pe acest te
ren liber să organizăm debitarea, 
lucrările grele, platformele de be
ton pentru asamblarea părților de 
nave sub cerul liber, și la ieșirea 
canalului în bazinul portului — lo

curile de montare și lansare", re
comandă tovarășul Ceaușescu.

în timpul discuțiilor care au loc 
se indică locurile de amplasare a 
diferitelor sectoare ale șantierului, 
subliniindit-se necesitatea dragării 
canalului și portului. De asemenea, 
se accentuează asupra obligației de 
a se concentra cea mai mare parte 
a lucrărilor — cu excepția celor 
care reclamă într-adevăr hale de 
producție — pe platforme în aer 
liber, cu atît mai mult cu cît aici 
este zona cea mai caldă a țăriii

Străbaterea terenului confirmă 
întru totul justețea indicațiilor; 
Cîmpia în pantă de ambele părți 
ale canalului, lățimea acestuia de 
circa 60 de metri oferă bune con
diții pentru lucrările de amenaja- 
re®a! șantierului ? laocapătul cana
lului, ocrotit prim diguri de-apele 
mării, bazinul portului — viitorul 
loc de lansare. în plus, calea ferată 
și legătura pe mare — iar, in Vii
tor, canalul Dunărea — Marea 
Neagră — asigură un transport 
lesnicios al marilor cantități de 
metal de care va avea nevoie șan
tierul.

La capătul drumului parcurs, 
un ultim popas, prilej de sublinie
re de către participanții la vizita 
de lucru a secretarului general al 
partidului a faptului că acest am
plasament întrunește condițiile ne
cesare.

Primarul orașului ține să mul
țumească tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în numele locuitorilor, 
pentru această opțiune, se face me
sagerul sentimentelor lor de satis
facție și bucurie pentru faptul că 
nu peste mult timp Mangalia v.a 
cunoaște o viață economică înflo
ritoare, înscriindu-se ca un pu
ternic centru pe harta industrială 
a țării. El asigură pe secretarul 
general că oamenii muncii din a- 
ceastă localitate își vor închina 
toate forțele înfăptuirii acestui im
portant obiectiv.

Sentimente care și-au găsit ex
presia și în manifestarea de dra
goste fierbinte cu care locuitorii 
Mangaliei l-au condus la plecare 
pe conducătorul partidului și sta
tului nostru.

Adrian IONESCU 
Nicolae VAMVU
Foto : R. Cristescu

Acord general de colaborare între
Republica Socialistă România 
și Republica Africa Centrală

Republica Socialistă România și Republica Africa 
Centrală.

Pornind de la dorința de a extinde și adinei în 
continuare relațiile prietenești de înțelegere, cola
borare și stimă reciprocă statornicite intre cele 
două țări, între popoarele român și centrafrioan,

Subliniind importanța principiilor care trebuie 
să stea la baza relațiilor dintre state : independența 
și suveranitatea națională, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne și avantajul re
ciproc, și reafirmînd hotărirea lor de a le respecta 
și aplica neabătut in raporturile lor bilaterale, pre
cum și cu alte state.

ARTICOLUL 1

Cele două state semnatare ale 
prezentului acord vor extinde, 
întări și adînci relațiile lor re
ciproce de prietenie și colaborare 
în domeniile politic, economic, 
științific, tehnologic, cultural-ar
tistic. turistic și uman, în intere
sul celor două popoare, precum și 
al cauzei păcii și securității in
ternaționale.

ARTICOLUL 2

Cele două părți contractante 
vor favoriza dezvoltarea contac
telor și a schimbului de expe
riență între instituțiile și organi
zațiile de stat sau obștești, în 
toate domeniile de activitate, în 
vederea adâncirii cunoașterii re
ciproce și apropierii dintre po
poarele român și centrafrican.

ARTICOLUL 3
Cele două părți contractante 

vor încuraja și sprijini dezvolta-

ĂU ÎNDEPLINIT

PLANUL PE 1 LUNI
GALAȚI

GALAȚI (Corespondentul „Scin
teii", Țudorel Oancea). — Colecți-. 
vele din. unitățile industriale aliățjțt-j 
dețului'^Galați raport'eâză' că sarci
nile de plan la indicatorul produc
ție marfă pe primele 7 luni ale a- 
nului au fost îndeplinite cu 4 zile 
înainte de termen. Pînă la sfirșitul 
acestei luni, se prevede obținerea li
nei producții suplimentare de peste 
150 milioane lei. cu 25 la sută mai 
mare decit in aceeași perioadă a 
anului trecut. Se vor produce su
plimentar. între altele, 57 000 tone 
fontă, 51 000 tone oțel. 10 000 tone 
tablă și bandă laminată la rece, 
28 000 mp țesături din bumbac. O 
contribuție importantă la obținerea 
acestor succese și-au adus-o colec
tivele de la Combinatul siderurgic 
din Galați. întreprinderea laminorul 
de tablă. Întreprinderea textilă Ga
lați, fabrica de ulei „Prutul".

BRĂILA
BRĂILA (Corespondentul „Scân

teii", Tudorel Oancea). — Colecti
vele de muncitori, ingineri și teh
nicieni din unitățile industriei ju
dețului Brăila au raportat, in 
cinstea zilei de 23 August. înde
plinirea sarcinilor de plan pe 7 
luni ale anului cu 6 zile înainte -de 
termen. Merită evidențiate colecti
vele de oameni ai muncii de la în
treprinderea „Laminorul", care au 
realizat la zi, peste prevederile 
planului, 5 600 tone de laminate ; 
de la combinatul pentru fibre ar
tificiale. unitate ce a livrat supli
mentar 600 tone de fire și fibre 
chimice și altele. De asemenea, 
s-au mai realizat peste prevede
rile planului 1 000 tone -de ciment. 
180 tone hîrtie, 150 tone * cartoane, 
300 tone sodă caustică. însemnate 
cantități de produse alimentare și 
ale industriei locale.

CONSTANȚA
CONSTANȚA (Corespondentul 

„Scinteii". George Mihăeseu). — 
în întrecerea socialistă desfășura
tă în întîmpinaretj zilei de 23 Au
gust. colectivele unităților indus
triale 4in județul Constanța au ob
ținut un succes de seamă : înde
plinirea planului de producție pe 
7 luni ale anului cu 5 zile înainte 
de termen. Se estimează că pînă 
la sfîrșitul lunii. se va realiza o 
producție suplimentară în valoare 
de 120 milioane lei. Se vor produce 
în plus, printre altele, 140 000 me
tri pătrați țesături. 160 000 metri 
pătrați furnire, 9 500 metri cubi. 
prefabricate din beton, 55 tone hir- 
tie, 500 tone ulei comestibil etc.

ALBA IULIA
ALBA IULIA (Corespondentul 

„Scinteii". Ștefan Dinică). — Pe 
ansamblul industriei județului 
Alba, au fost îndeplinite sarcinile 
de plan pe 7 luni la producția glo
bală și producția marfă cu 4 zile 
mai devreme. Pînă la 1 august, se 
prelimina obținerea unei producții 
suplimentare în valoare de peste 
63 milioane lei. Se vor produce 
peste plan, pină la 1 august, 
700 tone oțel, 900 tone acid sulfu
ric, 2 800 mașini de spălat rufe, 
200 mașini de cusut de uz casnic. 
750 tone sodă caustică, 30 000 tone 
sare. 24 tone hirtie. 7 000 perechi 
de încălțăminte, 72 000 perechi 
ciorapi, 13 000 bucăți tricotaje, 
porțelan in valoare de 1.35 mili
oane lei.

---------------------- ------------------

rea diversificată
reciproce în domeniile economic 
și tehnico-științific pentru asigu
rarea utilizării depline a poten
țialului economiilor lor națio
nale.

Părțile au hotărît și au încheiat 
în acest scop acorduri corespun
zătoare privind înființarea în Re
publica Africa Centrală a urmă
toarelor societăți de economie 
mixtă :

a) o societate mixtă pentru ex
ploatarea, industrializarea și co
mercializarea lemnului ;

b) o societate mixtă pentru 
producția agricolă :

c) o societate mixtă pentru ex
ploatarea și valorificarea zăcă
mintelor de minereuri, hidrocar
buri și diamante.

ARTICOLUL 4
Părțile contractante au hotărît, 

de asemenea, lărgirea cooperării 
și în alte domenii de activitate 
din Republica Africa Centrală și 
anume :

Hotărîte să sporească contribuția celor două țări 
la cauza păcii și securității internaționale, a pro
gresului economic și social al tuturor popoarelor 
și a dezvoltării cooperării între state,

Reafirmând dreptul suveran al fiecărui stat de 
a pune în valoare resursele și bogățiile naționale de 
care dispune, în interesul propriului lor popor și 
necesitatea sporirii eforturilor pentru a asigura un 
progres mai rapid al economiilor Republicii Socia
liste România și Republicii Africa Centrală,

Au convenit să încheie prezentul Acord gene
ral de colaborare :
a relațiilor lor — proiectarea, construirea și 

exploatarea unor centrale elec
trice ;

— valorificarea unor zăcămin
te de minereu de fier și construi
rea unei unități metalurgice ;

— dezvoltarea transporturilor 
rutiere și fluviale ;

— acordarea de asistență teh
nică în vederea organizării turis
mului de masă.

ARTICOLUL 5

Partea română va acorda și în 
viitor asistență tehnică de specia
litate pentru realizarea unor o- 
biective economice, elaborarea de 
studii și proiecte privind dezvol
tarea de ansamblu a economiei 
centrafricane sau a diferitelor ra
muri și sectoare de activitate, in
clusiv pentru pregătirea cadrelor 
naționale, în vederea asigurării 
unei valorificări superioare a re
surselor materiale ale Republicii 
Africa Centrală.

ARTICOLUL 6

Părțile contractante vor încu
raja creșterea volumului și di
versificarea schimburilor lor în 
domeniul comercial pe bază de 
condiții reciproc avantajoase.

ARTICOLUL 7

în vederea examinării proble
melor ținînd de aducerea la în
deplinire a dispozițiilor prezen
tului acord general, Republica 
Socialistă România și Republica 
Afrioa Centrală vor dezvolta și 
vor intensifica contactele dintre 
ele la toate nivelurile, folosind 
întâlnirile periodice ale miniștri
lor, sesiunile Comisiei mixte de 
cooperare economică, precum și 
pe cale diplomatică obișnuită.

ARTICOLUL 8

Prezentul Acord general de 
colaborare intră în vigoare la 
data semnării pentru o perioadă 
de 10 ani. La expirarea acestei 
perioade, prezentul Acord gene
ral de colaborare va fi prelun
git în mod automat pentru noi 
perioade de cîte 5 ani, dacă una 
dintre părți nu declară in scris, 
cu un an înainte de expirare, 
intenția de a înceta valabilitatea 
acestui acord general.

Făcut la Mangalia, Ia 26 iulie 
1973, în două exemplare origi
nale, fiecare în limbile română și 
franceză, ambele texte avind va
loare egală.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

General de armată
JEAN BEDEL BOKASSA

președinte pe viață al Republicii Africa Centrală

JUDEȚELE DOLJ Șl MEHEDINȚI 
AU TERMINAT RECOLTAREA GRÎULUI 

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
La 27 iulie, oamenii muncii din 

unitățile agricole ale județului 
Dolj au încheiat recoltatul griului 
de pe întreaga suprafață de 146 000 
ha cultivată in acest an. în tele
grama adresată cti acert , prilej Co- 

' miletului' Central al Partidului Co'- 
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către comitetul ju
dețean de partid, se spune, printre 
altele.: Această importantă reali
zare este răspunsul oamenilor mun
cii din județul Dolj la sprijinul 
permanent pe care l-am primit din 
partea conducerii partidului, la ho- 
tăririle recentei ședințe comune a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și a guvernului, la grija și 
dragostea cu care dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, 
înconjurați pe cei care lucrează in 
agricultura- țării românești. Acum 

‘ toți lucrătorii din agricultura ju
dețului acționează hotărît pentru a 
încheia in cel mai scurt timp li
vrarea cantităților de griu către 
stal, pentru insămințarea culturilor 
duble și executarea arăturilor de 
vară.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, se spune mai de
parte în telegramă, că în pre
zent toate colectivele de mun

că din industrie. agricultură, 
construcții, transporturi, depun e- 
forturi susținute pentru a intîmpina 
ziua de 23 August, cu noi și însem
nate succese în indeplinirea planu
lui de sfat pe anul 1973.

Vă 'asigurăm, iubite tovaVâșe se
cretar general, că vom acționa cu 
toată energia pentru transpunerea 
cu fermitate in viață a prețioaselor 
dumneavoastră indicații, a mărețu
lui program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

★
în aceeași zi au încheiat secerișul 

griului și țăranii cooperatori și lu
crătorii întreprinderilor agricole de 
s’tat din județul Mehedinți.

Respectînd indicațiile și îndrumă
rile prețioase date de dumneavoas
tră. tovarășe secretar general, cu 
privire la executarea in condiții op
time a lucrărilor agricole din a- 
ceastă campanie, se subliniază în 
telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
comitetul județean de partid, me
canizatorii, țăranii cooperatori, 
muncitorii din întreprinderile agri
cole de stal și specialiștii din agri
cultura județului nostru, sub con
ducerea organizațiilor de partid, au 
muncit cu pasiune, dăruire și abne
gație, pentru strîngerea la timp și

fără pierderi a recoltei de griu, se
cară, orz și mazăre.

Paralel cu executarea lucrărilor 
de recoltat, oamenii muncii de?pe ; 
ogoarele! mehedhițiȘrîe au efe'ctuăl 
lucrările de întreținere a culturilor 
prășitoare, in legumicultura, pomi] 
cultură și viticultură, au efectuat 
arături pe circa 20 000 hectare și 
au insămințat cu 1 culturi duble 
15 000 hectare. în prezent se desfă] 
șoară acțiunea de predare către stat 
a produselor contractate, multe u- 
nități cooperatiste livrind în pluș 
la fondul central importante cantif 
lăți de cereale, această acțiune urî 
mind a fi încheiată in următoarele 
zile.

Asigurăm și cu acest prilej con] 
ducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, mult stimate to] 
varășe secretar general, că oamenii 
muncii din agricultura județului 
Mehedinți in frunte cu comuniștii 
vor acționa în continuare cu înaltă 
responsabilitate pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al X-lea al 
partidului, ale Conferinței Națio
nale și a măsurilor stabilite în șe] 
dința comună din 13 iulie a.c. pen
tru dezvoltarea și modernizarea a- 
griculturii noastre, pentru a întim- 
pina cu noi și importante succese 
ziua de 23 August.

Oameni ambițioși, care9 9 7

știu ce vor și ce pot
Mecanizatorii din Vrancea, Satu-Mare și Botoșani se intrec 

pentru a incheia, cu cel puțin o zi mai devreme, recoltarea griului
Dacă în tot mai multe unități agri

cole din sudul țării mecanizatorii au 
încheiat.secerișul, in zonele subcarpa
tice. in nordul țârii, întrecerea pentru 
strîngerea grabnică a griului este in 
toi. Am surprins citeva secvențe ale 
muncii mecanizatorilor pe tarlalele 
județului Vrancea. în preajma comu
nei Dumbrăveni, pe o tarla de aproa
pe 200 hectare, mai era „o sfoară" de 
lan unde veneau, una după alia. 5 
combine, lăsind în urmă doar miriș
tea. Odată cu ultimele spice treierate, 
unul după altul, motoarele au fost 
lăsate la relanti. Peste cimp s-a făcut 
liniște pentru prima dată, după 9 zile 
de muncă neîntreruptă. L-am auzit 
atunci pe Marcel Georgescu. șeful 
secției de mecanizare, spunind : „Bă
ieți. intr-o jumătate de oră pornim. 
Astă-șeară sintem așteptați la Tim- 
boiești". Înainte de a se întuneca, 
mica coloană, formată din 3 combine, 
se afla pe șosea. în aceeași noapte, 
șiruri de combine au pornit de la 
I.A.S. Măicănești, de la S.M.A. Nă- 
nești și Panciu spre alte unități agri
cole.

La cooperativa agricolă Tîmboiești 
mecanizatorii Ion Nedelea. Victor 
Munteanu. llie Aurel. Ion Simiona 
recoltau ultima parcelă.de griu. „In 
ultimele zile — ne . spune inginera 
Maria Davidoiu — combinele au 
funcționat ca venite din fabrică. 
Pentru că. în fiecare seară, după în
cheierea lucrului, echipa de intreți- 
nere. in frunte cu șeful de secție, se 
ocupă de întreținerea combinelor, de 
verificări și de remedieri".

Vineri s-a efectuat cea mai masivă 
mișcare de forțe. Se încheiase recol
tatul în 21 de cooperative agricole și 
in două I.A.S.. Coloanele dc com
bine aveau repere precise : Tănă- 
soaia, Ruginești, Suraia, Mărășești. 
In marginea ultimelor lanuri, meca

nizatorii erau așteptați de președinții 
cooperativelor agricole cu mincare 
caldă și pături.

Tot vineri, la cooperativa agricolă 
Ciorăști se adunaseră 41 de combine 
pentru ultimele 210 hectare cu griu. 
Toate lucrau din plin. Aici l-am în
tâlnit pe inginerul Nicolae Balosin, 
directorul general al direcției agri
culturii județului. Venise din nord, 
do la celălalt capăt al județului. „Și 
noi terminăm recoltatul mai devre
me : miine e gata in toate unitățile".

în judelui Satu-Mare se realizează 
o viteză de peste 4 500 ha la zi. mult 
superioară celei planificate. La coo
perativa agricolă Urziceni. într-unul 
din lanuri, mecanizatorul Ioan Hein
rich recoltează cu combina „Gloria" 
65 tone de griu, față de norma de 
38 lone. A lit el. cit și mecanizatorii 
Vasile Leibninger, Czier Ioan, Baum
gartner Francisc au depășit normele 
in fiecare zi. Nici mecanizatorii de 
la presele de balotat nu se lasă mai 
prejos. Vasile Maior, Anton Wachter, 
Gh. Pop. Anton Lang au depășit cu 
10 la sută norma zilnică la balotatul 
paielor. Elementul organizatoric nou, 
care a favorizat in bună măsură ase
menea rezultate'— ne spune șeful 
secției de mecanizare. Emerie Dan — 
constă în gruparea combinelor. in 
funcție de capacitățile fiecăreia, în 
lanuri separate, dar apropiate pentru 
a permite mecanicului de întreținere 
(aflat in apropiere cu atelierul mo
bil) să intervină operativ pentru in- 
lălurarea oricăror defecțiuni.

Hotărirea fermă de a incheia recol
tatul mai devreme i-a determinat pe 
mecanizatorii care servesc coopera
tiva, agricolă Foeni să se ajute in 
muncă, la efectuarea micilor repara
ții și la întreținerea utilajelor. Aici, 
nu se evidențiază doar unul sau altul 
dintre mecanizatori, intrucit toți cel

șapte de pe combine au fost pînă 
acum premiați de mai multe ori pen
tru depășirea normei zilnice.

Și mecanizatorii din județul Boto
șani s-au întrecut pe ei înșiși in 
această campanie de recoltare a pă- 
ioaselor. La cooperativa Vlăsinești, 
de pildă, mecanizatorul Mihai Ciubo- 
taru, lucrind fără întrerupere din zori 
și pînă seara tîrziu, a recoltat cu 
combina C 3. într-o singură zi. 31 
tone griu. Mecanizatorii de la secția 
de mecanizare din Petricani au 
adaptat la combinele C 1 și C 3 bun
căr» cu o capacitate ac 1 500 kilogra
me pentru colectarea griului. Avanta
jul constă în faptul că griul se des
carcă din mers in mijloacele de 
transport, econ<?misindu-se circa 2—3 
ore bune de lucru pe combină, in 
fiecare zi.

Ampla întrecere a mecanizatorilor 
botoșeneni. dintre care 120 au fost 
aproape zilnic premiați pentru depă
șirea normelor, se soldează cu 
rezultate bune. După cum ne infor
mează ing. Liviu Mihailovici. direc
torul direcției agricole județene, re
coltatul celor 76 000 hectare cu griu 
va fi încheiat cu două zile mai de
vreme, adică, in total, în 8 zile lu
crătoare, in loc de 10—12 zile, cit s-a 
prevăzut.

La ora cind încredințăm tiparului 
aceste rinduri, miile de mecanizatori 
și cooperatori din județele amintite, 
din celelalte județe, continuă înain
tarea neîntreruptă în lanuri, grăbind 
cu ore și zile clipa bucuriei de a-și 
vedea încheiată munca unui an în
treg. de a pune la adăpost grinele 
țării.

Ion N1STOR
Octav GRUMEZA 
Nicolae ZAMFIRESCU 
corespondenții „Scinteii"

parcel%25c4%2583.de
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Ancheta noastră privind 
realizarea planului de ex
port am efectuat-o intr-un 
mod deosebit : am analizat 
rezultatele și stările de lu
cruri din cadrul Centralei 
industriei confecțiilor din 
București, prin prisma obli
gațiilor ce revin unităților 
producătoare, pe baza Legii 
privind activitatea de co
merț exterior. Cum s-ar 
spune, cu legea în față.

Cităm din lege : „...Uni
tățile producătoare — cen
trale industriale, unități cu 
statut de centrală, fabrici, 
uzine — sint obligate să 
asigure aprovizionarea rit
mică. să organizeze produc
ția la nivel tehnic ridicat și 
să ia măsuri de desfacere 
integrală a produselor... în 
cazul nelivrării producției 
Ia export, chiar dacă pro
ducția globală a fost înde
plinită, se consideră că 
planul nu a fost îndeplinit 
cu valoarea producției ne
livrate".

Unitate modernă a indus
triei ușoare, cu o tehnolo
gie și tehnică de producție 
la nivelul realizărilor supe
rioare pe plan mondial, ale 
cărei produse — de 
calitate, in măsură să 
facă exigențele cele 
diverse ale clienților 
devenit cunoscute in 
țări ale lumii. in primul 
semestru al anului in curs 
centrala figurează cu o ne- 
realizare a planului de ex
port de 10 la sută.

— Cu toate eforturile sus
ținute, meritorii, ale colec
tivelor de muncitori din 
cele 27 de întreprinderi 
producătoare de confecții 
din cadrul centralei noas
tre — ne spunea directorul 
general al centralei, tovară
șul Iosif Steinbach — nu 
am reușit. în această primă 
jumătate de an. să ne ono
răm integral obligațiile a- 
sumate la export, ca de 
altfel nici față de piața in
ternă. Cauzele sint mai

multe. în primul rînd. aș 
preciza că valori importan
te din plan au fost pierdute 
datorită lipsei de materii 
primo. „Românexporl" și 
unele unități furnizoare din 
țară, cărora le revine sarci
na aprovizionării unităților 
noastre cu unele materii 
prime, nu s-au preocupat 
cum trebuie de această 
problemă vitală pentru noi.

unor produse expediate de 
fabricile „Argeșana“-Pitești, 
„Dunăreana“-Giurgiu, „Vic
toria" și. „Țesătura" din 
Iași. „Moldova“-Botoșani, 
de unități din Buhuși, Ba
cău ș.a. Dar legea ce anu
me precizează ? Nu numai 
ministerul. ci și centrala 
avea îndatorirea expresă de 
a asigura aprovizionarea cu 
materii prime ș.a. — și nu

— Aș vrea, mai intii, să 
arăt că anul trecut și mai 
ales in perioada contrac
tării exportului și importu
lui pentru 1973. in industria 
mondială a 
înregistrat 
deosebită, 
șit toate 
cialiștilor 
relata tov.
director general adjunct al

confecțiilor s-a 
o conjunctură 

care a depă-' 
prognozele spe- 
noștri — ne 
Leonida Gujiu.

zilor, aprovizionarea din 
import și dc la furnizori 
din (ară. Vinovați sîntem 
și noi, fiindcă — deși nu 
dispunem dc un dispecerat 
— avem sarcina să supra
veghem desfășurarea expor
turilor și să indicăm mă
surile corespunzătoare.
de altă parte, vreau să arăt 
că, uneori, centrala ne-a 
ascuns deficiențele existen-

Pe

bună 
satis- 

mai 
— au 
32 de

Ca atare, unele din fa
brici. mai ales cele de la 
Sibiu, nu au avut cu ce lu
cra in anumite perioade. 
De asemenea, nu ni s-a li
vrai. atit nouă, cit și fur
nizorilor noștri de materii 
prime, unele utilaje indis
pensabile bunei desfășurări 
a producției.

Faptele confirmă in par
te aprecierile directorului 
general : prevederile con
tractuale privind cantitatea, 
termenele de livrare, calita
tea ș.a. nu au fost respec
tate de o serie

' tați furnizoare 
dustria ușoară, 
viciul de recepție și con
trol al Fabricii de confec
ții și tricotaje din București, 
de pildă, ni s-a prezentat 
un teanc apreciabil de do
cumente edificatoare asu
pra nivelului necorespunză
tor sub aspect calitativ al

de 
din 
La

prin intermediul adreselor, 
hirtiilor, ci al intervenției 
directe, concrete și energi
ce la unitățile furnizoare.

Apelăm din nou la lege. 
„Pentru a-și asigura nece
sarul de comenzi externe, 
pe perioade cit mai lungi, 
unitățile producătoare tre
buie să prospecteze siste
matic 
intre in 
rare cu 
ine din 
teze producția cererilor de 
pe piețele 
lele arată 
brici din 
industriei 
acesta 
din 
tracte externe care să co
respundă volumului produc
ției prevăzută prin plan să 
fie exportată. Din ce cau-

piețele externe, să 
raporturi de coope- 
intreprinderi și fir- 
alte țări, să adap-

străine". Or, da
că. in unele fa- 
cadrul Centralei 
confecțiilor, anul 

nu s-au asigurat 
timp atitea con-

Direcției de comerț exterior 
și cooperare din Ministerul 
Industriei Ușoare. Prețurile 
materiilor prime textile au 
crescut cu 50 piuă la 300 la 
sută, la care s-au adăugat 
implicațiile crizei sistemu
lui monetar internațional. 
Acest, context explică, oare
cum. lipsa de operativitate 
și reticențele manifestate 
in contractarea unor 
menzi ferme, ceea ce 
repercutat negativ, in 
nai, asupra asigurării
treg necesarului de materii 
prime din import, pentru 
fabricarea confecțiilor. Dar 
toate acestea nu ne absol
vă de responsabilitatea pen
tru năindeplinirca planului 
la export. în primul rind, 
este răspunzătoare centrala 
industriei confecțiilor, în- 
trucit nu a urmărit cu ri
gurozitate derularea comen-

co
s-a 
fi- 
in-

te in activitatea unor fa- . 
brici, lucru care, firește, a 
frinat obținerea unor rezul
tate mai bune.

— Ce măsuri aplicați pen
tru recuperarea restanțelor 
in 
de plan ? 
nou. la Legea privind ac
tivitatea dc comerț exte
rior, care. după cum se 
știe, stabilește cu claritate 
îndatoririle ministerelor și 
centralelor industfiale in 
acest domeniu...

— Nu exagerez deloc, 
dacă afirm că măsurile în
treprinse la nivelul minis
terului. in momentul de 
față, schițează un program 
de acțiune 
tervenția 
concentrată 
întreprinderi in parte, asu
pra gradului de asigurare 
eu materii prime și mate-

'îndeplinirea sarcinilor
Recurgem, din

deosebit. In- 
noa'slră este 
asupra fiecărei

riale ș.a.. de încărcare a 
capacităților de producție, 
de realizare a mărfurilor 
produse pe bază de con
tracte externe ș.a.m.d. Avem 
in vedere o mai fructuoasă 
și mai diversă cooperare cu 
centrala, in eforturile pen
tru a realiza planul de 
producție și de export.

Am notat, de asemenea, 
opinia directorului general 
al centralei :

— Acționăm, in primul 
rind. pe linia producției. 
Potrivit indicațiilor prețioa
se date de secretarul ge
neral al partidului, am al
cătuit un program cuprin
zător de unificare a tehno
logiilor și a tehnicii națio
nale de producție a confec
țiilor. in raport cu cuceri
rile obținute pe plan mon
dial. Ne-am propus să. e- 
laborăm, pe baza unor 
studii amănunțite, un sis
tem de organizare îmbună
tățit, in funcție de condiții
le specifice ale fiecărei u- 
nități, în vederea utilizării 
mai rentabile a spațiilor in
dustriale, dotării corespun
zătoare cu utilaje, folosirii 
mai raționale a timpului de 
muncă. Cit privește pro
blema calității produselor, 
aceasta rămîne. fără îndoia
lă, capul de afiș pe agenda 
priorităților.

Este imperios necesar ca 
atit factorii de conducere 
din centrală, cit și din 
minister să conlucreze 
mult mai responsabil, să 
renunțe la practica de a se 
acuza reciproc : mult mai 
bine și mai util ar fi să 
acționeze în conformitate cu 
prevederile legale. Inten
ția noastră de a cita din 
Legea privind activitatea 
de comerț exterior este o 
invitație la revederea ei, la 
aplicarea riguroasă a pre
vederilor pe care le cuprin-

COOPERAREA
IN PRODUCȚIE
• Avantaje, evidente ® Noi
posibilități în perspectivă

Viorel POPESCU

ARCOM iși extinde activitatea
încheiat un contract 
cu firma ..Deutsche 
Bau" din Bei linul oc
cidental 
struct ia 
cuințe. 
litățile 
ne Mitnchen. Dede- 
richs, Bayreuth. Han
nover ș.a.. ARCOM 
va executa lucrări de 
instalații sanitare, e- 
lectrice și de încălzire 
pentru citeva mari 
blocuri de locuințe, 
în baza noilor 
tracte încheiate

Antrepriza română 
de construcții și mon
taje — ARCOM — a 
terminat construcția u- 
nei șosele moderne, 
lungă de 57 km. care 
străbate deșertul ira
kian. legind localitățile 
Samawa, Ramaitha 
Kheder.

ARCOM este
tăzi solicitată tot mai
mult pentru noi Iu
crări in diferite tă ri
din Europa. Asia și
Africa. Recent a fost

pentru con- 
a 100 de lo- 

iar in loca- 
vest-germa- 

Miinchen. ’ 
, Bayreuth.

ș.a..

firmele „Gottfeld" 
..Neuyokat", specia
liștii români vor exe
cuta o serie de lucrări 
de proiectare și de de- 
fcctoscopie pentru u- 
nele construcții meta
lice clin R.F. Germa
nia.

ARCOM a înche
iat, de asemenea, con
tracte 
derea 
mnr", 
tricce
OR B.. „Qualiqua" și 
altele.

și cu intreprin- 
poloneză ..Bu
cii firmele aus- 

„Leibcher".

La telefon, Agenția economică a României la Pekin

Pe bază largă și sănătoasă,
colaborarea economică se dezvoltă

întreprinderea. „Electroaparataj“ din Capitală, 
cărei produse sint binecunoscute in multe țări 
permanentă a colectivului acestei întreprinderi 
produselor la un inalt nivel calitativ. Ilustrative sint, in acest 
imaginile alăturate. Foto 1 : Ghcorghe Mihoc, lăcătuș montor, efectu
ează reglajul unor întrerupătoare „OTOMAX" ; foto 2 — muncitoarea 
Anișoara Baicu. din cadrul setției relee termice, execută controlul final 
al unor produse destinate exportului: in foto 3. maistrul Ion Vișan, 
șeful atelierului montaj automat, verifică exigent calitatea unui pro

dus ce se va livra in Republica Socialistă Cehoslovacă.

unitate industrială ale 
ale lumii. Preocuparea 
o constituie realizarea 

sens,

fructuos
I

Foto : E DICHISEANU

— Sîntem tot mai cunoscuți 
piața mondială a motoarelor 
trice — ne spunea ing. Aurel 
tarii, șef de serviciu la întreprinde
rea de mașini electrice din Bucu
rești. Exportăm o bună parte din 
producția noastră in 47 de țări. Con
comitent. dezvoltăm o nouă formă, 
superioară și eficientă, de comerț 
exterior : cooperarea in producție.

Concret, prin cooperare cu firme 
din Malayezia, se fabrică grupuri e- 
lectrogene și grupuri de sudură cu 
motoare termice — produse pentru 
realizarea cărora 'întreprinderea 
bucureșteană livrează generatoare și 
tablouri electrice : in Peru, tot prin 
cooperare se fabrică grupuri de su
dură cu motoare termice, iar in Is
rael, in curind se vor produce gru
puri mici electrogene și grupuri au
tomate.

Discutăm și cu directorul tehnic 
al uzinei, ing. Constantin Biră.

— Ce avantaje oferă această for
mă de comerț exterior ?

— Esențială este creșterea expor
tului — nu numai in (ara cu care 
cooperăm in producție, ci in Întreaga 
zonă geografică, prin contribuția ac
tivă a partenerului, el însuși inte
resat să vindă produsul realizat in 
cooperare.

întreprinderea de mașini electrice 
din Capitală este doar una din uni
tățile industriale românești care ac
ționează intens — in ansamblul 
schimburilor comerciale externe — 
in domeniul superior, mai complex, 
al cooperării internaționale in pro
ducție. Și aceasta, in strînsă confor
mitate cu sarcinile stabilite de par
tidul și statul nostru, care promovea
ză cu consecvență politica de dez
voltare largă a relațiilor de colabo
rare și schimburi multilaterale cu 
țările socialiste, cu toate statele lu
mii. Este semnificativ in acest sens 
faptul eă. in ultimii ani. au fost în
cheiate acorduri de cooperare cu pes
te 60 de țări și s-au finalizat peste 
240 de acțiuni și convenții de coo
perare.

De pildă, (ara noastră cooperează 
cu U.R.S.S. (livrarea de către între
prinderile românești a unor suban- 
sanible pentru războaie de țesut și 
pentru autocamioanele de 10 tone) ; 
Ungaria (livrarea de cutii de viteză, 
cabine și diverse echipamente nece
sare fabricării autocamioanelor și 
autobuzelor — in schimbul motoare
lor și echipamentelor de injecție) ; 
Cehoslovacia (livrarea componente
lor destinate liniilor automate de 
fabricat șuruburi) ; Republica Demo
crată Germană (in schimbul suban- 
samblelor pentru prese, ni se livrea
ză prese complete). Acțiuni de coo
perare bi și multilaterală in produc
ție se desfășoară cu toate celelalte 
țări socialiste.

Se cuvine relevată și colaborarea, 
în fabricația de bunuri materiale, cu 
alte țări in curs de dezvoltare, intre 
care Republica Arabă Egipt, Republi
ca Populară Congo. Algeria, Maroc,

pe 
elec- 
Mili-

Chile ș.a. Dintre acțiunile de coope
rare în producție cu celelalte țări ale 
lumii amintim fabricarea in comun 
— cu parteneri din Austria — a ma
șinii agregat de recoltat ‘sfeclă sau 
producerea — in Grecia — a autoca
mioanelor și autoutilitarelor (partea 
română livrează autoșasiul. iar par
tenerul execută caroseria și monta
jul).

Aceste rezultate bune evidențiază 
puternic posibilitățile mari de care 
dispune (ara noastră pentru dezvol
tarea cooperării in producerea de 
bunuri materiale pe plan internațio
nal. Cooperare care, in acest an, se 
materializează intr-un număr sporit 
de acțiuni în domeniul* economic și 
tehnico-științific cu țările 
ale C.A.E.R.. cu celelalte 
liste, cu țările in curs de 
cu toate statele lumii. O 
practică de transpunere 
acestor posibilități o constituie 
ființarea societăților mixte — creata 
atit pe baza propunerilor parteneri
lor externi, cit și ca rezultat al ini
țiativelor întreprinderilor românești. 
Cooperarea in producție a Centralei 
industriale de electronică și auto
matizări cu firma americană „Con
trol Data Corporation" (in industria 
de calculatoare), cea a Centralei de 
fibre sintetice cu o firmă italiană 
(pentru producerea de fibre chimice 
inalt prelucrate), sau cea a unor în
treprinderi românești cu o firmă din 
Republica Federală Germania (in fa
bricația de reductoare) reprezintă 
exemple domne de urmat și de 
alte unități economice românești.

în fond, cu ce efecte pozitive — 
pentru ambele părți — se soldează 
cooperarea internațională in pro
ducție ? Ne răspunde, pe scurt, tov. 
Florentin Radulian, director adjunct 
in Ministerul Comerțului Exterior.

— Este vorba de folosirea pe scară 
largă a experienței și specializării 
in anumite domenii ale țărilor parte
nere — cu toate avantajele ce decurg 
din această specializare in ceea ce 
privește nivelul calității, al costuri
lor : de introducerea rapidă in fa
bricație a produselor ce fac obiectul 
cooperării ; de asigurarea unui pro
gram stabil al producției pentru ex
port, ca și a desfacerii acesteia pe o 
durată îndelungată ; de valorificarea 
superioară, a resurselor tehnice, ma
teriale și umane ale celor două 
părți. Intr-un cuvînt, este vorba de 
creșterea volumului și eficienței 
porturilor

Sint tot 
dează în 
țiativelor 
lorilor români pentru extinderea și 
diversificarea acțiunilor de cooperare 
in producție cu alte țări, in spiritul 
respectării independenței' și suvera
nității 
in drepturi, 
rile interne

membre 
țări socia- 
dezvoltare, 
modalitate 

in viață » 
in-

ex-
ambilor parteneri.
atitea argumente care ple- 
favoarea intensificării ini- 
producătorilor și exporta-

naționale, deplinei 
neamestecului 
și avantajului reciproc.

egalități 
in trebu-

Dan MATEESCU

După publicarea relatărilor telefonice ale agen
țiilor economice române de la STOCKHOLM, PA
RIS, BERLIN, ROMA, HAGA, MOSCOVA, BUDA
PESTA — privind schimburile comerciale și co
laborarea economică cu țările respective — publi
căm azi comunicarea 
Agenției economice 
neză.

a
tov. Leonin Vasilescu, șeful 
tării noastre in R. P. Chi-

de priete- 
comuniste 

$i Chinez, 
în gene- 

in

Reflectare a relațiilor 
nie dintre partidele 
și popoarele român 
colaborarea economică 
ral, schimburile comerciale 
special, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză cunosc o accentuată lărgire 
și diversificare — comunică șeful 
Agenției economice a țării noastre 
la Pekin. Se știe că guvernul român 
și cel chinez au semnat un acord 
pe perioada 1972—1975, privitor la 
schimbul de mărfuri principale : 
protocoalele anuale atit pentru anul 
1972, cit și pentru 1973 au depășit 
insă considerabil prevederile iniția
le ale acordului pentru anii res
pectivi. în aceeași ordine de idei 
amintim faptul că, în ultimii cinci 
ani, volumul schimburilor reciproce 
de mărfuri a crescut de circa trei 
ori.

în exportul românesc in Repu
blica Populară Chineză, o pondere 
importantă o au instalațiile de fo
raj, autocamioanele, autoutilitarele 
și autoturismele de teren, navele, 
mașinile-unelte. tractoarele, rul
menții, laminatele, produsele chi
mice. începind din 
exportăm in China 
Diesel electrice de 
unități de pompaj, 
tracțiune ș.a. La rindul ei. Repu
blica Populară Chineză ne livrează 
mașini-unelte. utilaje pentru indus
tria textilă, rulmenți, laminate din 
otel, neferoase, produse chimice, 
bumbac fibră și fire, țesături din 
lină, mătase și bumbac, confecții, 
produse alimentare, diverse 
bunuri de consum ș.a.

Cu promptitudine și corecti
tudine se derulează schimburile 
comerciale dintre România și Re
publica Populară Chineză — rezul-

acest an, 
locomotive 
2100 CP, 

cabluri de

alte

tat al unei bune organizări și pre
gătiri a activității de comerț exte
rior intre cele două țări.

Desigur, există mari posibilități 
de amplificare a exportului și, res
pectiv, a importului românesc spre 
și din Republica Populară Chine-- 
ză. Poate spori sensibil exportul 
nostru de autovehicule și tractoare, 
locomotive Diesel electrice și hi
draulice, mașini 
stalații complete 
tru petrochimie, 
a construcțiilor 
asemenea, sint 
favorabile pentru creșterea impor
tului românesc de anumite produ
se — care reprezintă mărfuri tra
diționale de export ale Republicii 
Populare Chineze — necesare 
economiei noastre. Toate a- 
ceste posibilități — care privesc 
lărgirea și diversificarea atit a 
importului, cit și a exportului^ de 
mărfuri — se studiază de către 
cele două părți direct interesate.

Ca modalități concrete de studie
re a rezervelor de sporire și diver
sificare a schimburilor comerciale 
româno-chineze se cuvin a fi a- 
mintite participările specialiștilor 
și comercianților români la tirgu- 
rile organizate Ia Canton, ca și 
vizitele delegațiilor chineze la Tir- 
gul internațional București ; cu 
aceste prilejuri au avut loc con
tacte intre cele două părți, care 
s-au soldat întotdeauna cu rezul
tate economice pozitive, atit pentru 
țara noastră, cit și pentru Republi
ca Populară Chineză. Există și alte 
forme pe care le folosim pentru a 
ne face reciproc cunoscute produ
sele noastre. De pildă, in luna a- 
prilie a.c. a fost organizat în ca
drul Agenției economice române 
din Pekin un simpozion, la care

de construcții, in- 
— mai ales pen- 
industria chimică, 
de mașini. De 

create condiții

au participat specialiști români 
domeniul instalațiilor de foraj 
care au avut discuții tehnice, 
specialiști din industria petrol.eră 
chineză ; totodată, s-a deschis o 
expoziție de medicamente și pro
duse farmaceutice — care, sperăm, 
va da un 
românesc 
Republica

Ceea ce 
faptul că 
mâno-chincze nu se rezumă numai 
la schimburile de mărfuri, de pro
duse. Intre cele două țări există o 
strinsă colaborare și cooperare teh
nică. în acest domeniu. cele 
două părți studiază in. comun a- 
numite tehnologii de fabricație. 
Este un sector în care perspecti
vele de creștere și intensificare a 
schimburilor sint dintre cele mai 
promițătoare. La fel de promiță
toare sint și perspectivele_amplifi
cării cooperării dintre 
Socialistă România 
Populară Chineză și 
de producție.

Un capitol distinct 
relațiilor economice româno-chine
ze il constituie creditul acordat țâ
rii noastre de guvernul Republicii 
Populare Chineze, 
acestuia au inceput 
vrate României, , incă 
1972. importante mărfuri 
economiei țării noastre — in spe
cial metalurgiei,! industriei con
strucțiilor de mașini, industriei u- 
șoare și industriei alimentare — ca 
și bunuri de larg consum.

Trecerea în revistă, chiar și suc
cint, a variatelor, aspecte ale co
laborării economice dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză permite des
prinderea unei concluzii clare, și 
anume că schimburile comerciale 
româno-chineze, ca.și cooperarea în 
diverse sectoare de activitate intre 
cclâ două țări, au marcat pași mari 
in ultimii ani. existind in conti
nuare posibilități pentru amplifi
carea și diversificarea lor și mai 
accentuată — pe baza respectării 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi și avantajului reciproc.

in 
și 

cu

O B B @ B B ® O S O B O

nou impuls exportului 
de asemenea mărfuri in 
Populară Chineză.
trebuie subliniat este 
relațiile economice ro-

și 
în

în

Republica 
Republica 

activitatea

ansamblul

în cadrul 
să fie li- 

din anul 
necesare

Sub aspect contractual, 
activitatea de comerț ex
terior se desfășoară in 
două forme bine definite. 
Prima este aceea a rela
țiilor nemijlocite dintre 
unitățile economice produ
cătoare din țară și parte
nerii externi, fără partici
parea vreunei unități in
termediare. De multe ori 
insă, intre partenerul 
străin și producătorul de 
mărfuri pentru export sau 
beneficiarul intern al u- 
nor importuri intervine 
o unitate specializată de 
comerț exterior. în acest 
caz, 
merț 
loază 
te : unul (intern) 
între întreprinderile 
ducătoare sau 
din țară și unitatea de co
merț 

' tern) 
merț 
norul

Referindu-se la utiliza
rea acestor instrumente e- 
conomicc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „ne
gocierea și semnarea unui 
contract implică o mare 
răspundere, iar cei inves
tiți cu aceste atribuții tre
buie să posede o solidă 
pregătire juridică și eco
nomică, să dea dovadă dc 
pricepere și perspicacitate": 
in același timp, secretarul 
general al partidului arăta: 
„Nu mai poate fi admisă in 
continuare practica de a în
cheia tot felul dc contracte 
și dc a nu ic onora la ter
men". în lumina acestor in
dicații, potrivit cărora rea
lizarea unui export compe
titiv presupune satisface
rea ireproșabilă a cerințe
lor clienților externi, ne 
propunem să înfățișăm 
citeva aspecte ale folosirii 
contractului economic.

Din unul din dosarele a- 
flate (și soluționate defini
tiv) la Arbitrajul do Stal, 
aflăm că I.S.C.E. ,.llexim" 
reclama una din unități-

le sale furnizoare cu caro 
încheiase un contract. De 
ce ? Pentru a suporta, cu 
titlul de daune, 
de 49 293,87 lei 
..llexim" unui 
extern. Motivul : au 
executate și livrate 
furi in alte condiții de ca
litate decît cele prevăzute. 
S-ar părea că totul este

penalități 
plătite do 
beneficiar 

tost 
măr-

consemnarea obligației par
tenerului extern de a li
vra utilajul, din care cau
ză argumentul... in apăra
re a căzut, nefiind valabil 
din punct de vedere juri
dic.

Un alt aspect. Se știe că 
unitățile producătoare au 
datoria ca. la stabilirea 
clauzelor contractuale. să

s-au înțeles asupra defini
tivării clauzelor contrac
tuale vreme de... aproape 
un an !. Tot atit de adevă
rat este (și in aceasta con
stă și rațiunea 
arbitrajului) 
nimic nu-1 
ducător să 
contract pe 
nu-1 poate

sentinței 
că nimeni și 

obligă pe 
semneze 
care știe 

respecta

p ro
ti n 
că 
în

32. Legea nr. 2/1970, 
asigurarea și con- 
calității produselor, 

cărora unitățile 
obligate 

produsele

operațiunile de co-, 
exterior se deru- 
prin două contrac- 

incheiat 
pro- 

beneficiarul

exterior și altul (ex- 
intre unitatea de co- 
exterior și parte- 

străin.

NEGOCIEREA CONTRACTULUI
ECONOMIC ANGAJEAZĂ DEPLIN

RĂSPUNDEREA SEMNATARULUI
Semnificația unor cazuri supuse Arbitrajului de Stat

cit se poate de clar și că 
avem de a face cu o mos
tră de nercspectare a clau
zelor contractuale. lată 

’insă ce afirmă, in apăra
rea sa. conducerea 1.1.L. 
Bistrița : „Obligațiile in
serate nu au fost respec
tate pentru că nu s-a a- 
dus o mașină promisă de 
beneficiarul extern ; nepri- 
mind-o, am executat ope
rațiile manual...". Cu toa
te acestea, pină la urmă 
unitatea producătoare a su
portat penalități de 25 la 
sută din valoarea factu
rii. Este justă decizia ? Se 
pare că da. întrucit. la în
cheierea contractelor (in
tern și extern) »-a omis

țină scama de posibilită
țile lor reale de livrare a 
mărfurilor Ia termen. Iată 
insă că întreprinderea me
canică de mașini și utilaj 
minier Baia Mare nu a 
expediat la timp utilajele 
contractate cu „Tehnocim", 
motivind prin cerința 
„îndeplinirii altor sarcini 
contractuale". O asemenea 
„scuză" a costat circa 44 000 
lei. Do remarcat că. deși 
penalitățile s 
late numai i

o < 
la
au

au fost supor- 
de producător, 
oarecare 

apariția 
i avut-o

totuși, 
tribuție 
tanțelor 
unitatea exportatoare, 
și forurile de resort 
celor două părți care

con- 
res- 
atît 
cit 
ale 
nu

tru totul. Dacă se manifes
ta mai multă grijă la în
cheierea contractului. în 
sensul de a se stabili ter
mene de livrare corespun
zătoare posibilităților rea-

■ le ale întreprinderii 
zoare, economia nu 
fost păgubită.

Anumite dereglări 
și in domeniul importului. 
De' ce natură sint ele ? 
în materie de import, o ce
rință principală o consti
tuie încheierea contracte
lor in așa fel incit ele să 
permită satisfacerea rigu
roasă a cererii beneficiari
lor din țară. în acest sens, 
deosebit de semnificative 
sint acele dispoziții ale art.

furni- 
ar fi

apar

din 
privind 
trolul 
potrivit 
importatoare sint
să contracteze 
numai la calitatea accep
tată dc beneficiar. Numai 
eă unele întreprinderi de 
comerț exterior se pare că 
au uitat de aceste preve
deri. Așa, de pildă, prin 
fișa remisă I.S.C.E. „Pc- 
trolexport". întreprinderea 
optică română a 
importul unei 
de unsoare specială, 
determinată sub 
calitativ, al 
întreprinderea de 
exterior amintită, in 
să emită contract de 
merț exterior, cum preve
de legea, a trimis unității 
beneficiare o confirmare de 
comandă, prin care i-a co
municat că a contractat la 
extern cantitatea de un
soare solicitată prin fișa
tehnică, dar intr-un alt
sortiment, cu alte caracte
ristici calitative. Beneficia
rul nu a acceptat o ase
menea marfă — și pe bună 
dreptate. în final. Arbi
trajul de Stat a obligat în
treprinderea importatoare 
să restituie suma încasată 
pentru cantitatea de un
soare livrată in condiții
le amintite și să suporte 
cheltuielile pe care I.O.R. a 
trebuit să le achite bazei 
de aprovizionare 
termediul căreia 
produsul.

Am semnalat 
de mai sus pentru a subli
nia prin puterea faptelor ro
lul major pe care îl arc 
contractul economic in ac
tivitatea de export-import 
și importanța pe care o are 
îmbunătățirea modului de 
utilizare a acestui instru
ment juridic in interesul 
economiei naționale.

solicitat 
cantități 

bine 
aspectul 

sortimentului, 
comerț 

loc 
co

prin in- 
a primit

cazurile

Ivan ICZKOV1TS 
George POPESCU
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Acum, cind 
țara iși scrie 
raportul de
23 August

Fotografia din stingă : maistrul Grigore Moisescu, din secția de aditivi polifuncționali de la Rafinăria Teleajen, delerininind calitatea produsului. 
Fotografia din mijloc : arhitectul Constantin Ciobanu și inginerul Gheorghe Dumitrescu, direclorul Institutului de proiectări Prahova, în fața machetei 
viitorului microraion Ploiești-Vest II, ale cărui lucrări au și început. Fotografia din dreapta : privindu-i pe sudorii fruntași Gheorghe Petre și 

Nicolae Nilu, de la „UZUC"-Ploiești, parcă-i auzi rostind bucuroși : „Grozavă sudura 1"

Ce au văzut si au aflat:
9

Reporteri ai „Șcî.iiitei^ 
străbat un traseu de 2800 km, 

prin 25 de localități 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

<”- - - - - - - - - - - -
într-o dimineață, locui

torii municipiului Ploiești 
au fost martorii unui eve
niment de circulație rutie
ră cu totul ieșit din comun. 
Pe artera principală a ora
șului inainta, încet, un ve
hicul gigant. Pe un eșafo
daj. așezat pe lungi trai- 
lere. se legănă o alcătuire 
metalică de... aproape 60 
de tone. în jurul aces
tei nave terestre — oa
meni in salopetă și in 
halate albastre strălumi
nați de bucuria unei mari 
izbînzi. Și a fost, cu ade
vărat. 0 izbindă a Uzi
nei de utilaj chimic din 
Ploiești, a altor colective ce 
au colaborat la construcția 
instalației dă înaltă tehni
citate. Unicat și premieră 
in industria construcțiilor 
de acest fel. Instalația se 
numește „Oxidator" și este 
doar una dintre cele șase 
pe care colectivul de la 
UZUC le realizează â- 
cum.

Privim stema județului : 
o sondă iși înalță silueta 
delicată spre cer, înconju
rată de ramuri și frunze de 
laur ; o complicată dante
lărie de metal, o instalație 
de distilare a țițeiului. Iată 
două dintre cele patru Sim
boluri ce definesc structura 
județului Prahova. Sintem. 
așadar, acolo unde petrolul 
(și intreaga suită a indus
triilor pentru valorificarea 
lui superioară) este la el 
acasă.

Dar care-i valoarea aces
tui „la el Acasă" ? Care, este 
drumul Străbătut de ..aurul 
negru'* in 29 de ani de la e- 
ljberare ?

Facem Apel la două exem
ple care pot marca'itinera
rul devenirii țițeiului : azi, 
prin prelucrarea in instala
țiile de la Brazi, o tonă de 
țiței iși sporește valoarea 
de 80 dă ori față de aceea 
pe care o Avea in 1960. 
Față de 1938. industria chi
mică a crescut de 226.3 
ori. Producția chimică 
pe bază ■ de petrol din 
’38 se realizează azi. in ju
dețul Prahova, la parame
tri mult superiori, in mal 
puțin de 2 zile.

Tovarășul Ion Catrinescu,

prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., 
ne-a vorbit despre admira
ția față de progresele in
dustriei petroliere româ
nești. pe care nu o dată a 
constatat-o la inalți demni
tari. oameni de afaceri și 
specialiști de peste hotare, 
care au vizitat Ploieștiul.

După ce ne-a înfățișat un 
tablou sugestiv al ponderii 
județului in economia na
țională (6.1 la sută din pro
ducția industrială globală, 
57,4 la sută din producția 
de benzină. 70.1 lă sută din 
producția de uleiuri mine
rale etc.), tovarășul Ion Ca
trinescu se oprește la infă-

este de apreciat : existența 
unei totalități a efortu
rilor...

Preluăm noi. reporterii, 
ilustrarea acestor eforturi.

...La Rafinăria Telea
jen. De citva timp, o ac
țiune economică a devenit 
aici cuvint de ordine al în
tregului colectiv : „impera
tivul decadei**. ..Imperati
vul decadei-a fost, de cu- 
rind. reducerea cheltuielilor 
materiale de producție. Fi
rește. aceasta este o preo
cupare permanentă dar, în 
decada respectivă, efortu
rile întregului colectiv s-au 
concentrat asupra descope
ririi căilor posibile pentru

despre o trăsătură de ca
racter cu vechi rădăcini la 
muncitorii de li Rafinăria 
Teleajen : tenacitate in res
pectarea cuvintului (dat. 
Trăsătura aceasta, de mare 
valoare morală pentru noi. 
comuniștii, este numitorul 
comun al tuturor colective
lor de muncă do pe melea
gurile Prahovei, din această 
capitală a petrolului româ
nesc.

Itinerar prahovean in Au
gust '73. ...Ce să alegi mai 
intii ? La care lapte ar 
trebui să se oprească nea
părat reporterii ? Pentru 
că există aici, ca pretutin
deni in țară, un puls vi-

'Trunriwat-ti’"' "**
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„Portul Constanța.

— Bună ziua, dragi oas
peți ai litoralului româ
nesc. Azi, soarele a răsărit 
la ora 4 și 52 de minute.

Glasul familiar al craini
cei de la „Radiovacanța" 
inaugurează o nouă zi a se
zonului estival, invită la o 
nouă intilnire, in zori, cu 
soarele țărmului tomitan. 
Bună ziua... Bon-jour... 
Good Morning... Dobrii 
den... Guten tag... Bună 
ziua...

Ca la un semnal, mulți
mea de turiști români și 
oaspeți străini inundă ar
terele litoralului, iau in 
stăpinire plajele celor 12 
stațiuni, dau binețe soare
lui. Cum se spune bună 
ziua in cehă ? Dar in olan
deză ? Dar in suedeză, grea
că, poloneză ?... Oaspeți

Se încarcă și se descarcă intr-un ritm asemănător

din Brazilia, din Italia, 
Ungaria. R.D.G. și R.F.G., 
din Africa Centrală și Aus
tria. din U.R.S.S. și Iugo
slavia se grăbesc la intil- 
nirea cu soarele. Au venit 
pentru prima oară sau 
pentru a f0-a. Sint simpli 
anonimi sau persoane no
torii (ca. de pildă. Miss 
Litoral 1972. elvețianca 
Marie Wiirsch, ciștigă- 
toarea concursului dc fru
musețe de anul trecut).

Sint grupuri mari. sint 
grupuri familiale, sint gru
puri romantice:, de cite 
doi îndrăgostiți, persoane 
solitare, venite uneori toc
mai d? la capătul pămân
tului ca să dea bună di
mineața soarelui româ
nesc... Azi, dc pildă, oficiul 
de turism al litoralului ne

semnalează prezența unui 
singur japonez. L-am cău
tat în zori, la Neptun, ca 
să-i luăm un interviu inso
lit. în calitate de unic re-' 
prezentant al țării Florii de 
cireș, dar cel căutat iși fă- 
cea partida de înot. Pă
cat : l-am fi Întrebat cum 
se spune bună dimineața in 
japoneză.

...Am avut, In schimb, o 
altă intilnire. cu șoferul de 
cursă lungă și de mare to
naj Mihai Boldiș, de la 
I.T.A. Oradea. Stătea cu 
bustul gol, alb ca laptele in 
bătaia soarelui ultraviolet și 
l-am întrebat: „Sînteți in 
prima zi de -concediu ’.’*' 
„Nu — ne-a răspuns. Am 
adus o mașină cu mărfuri 
de la noi din Bihor, am 
descărcat-o în port și acum,

pulsațiile inimii..."

fișarea unui episod semni
ficativ :

— Orice succes Se clădeș
te prin concentrarea voin
ței. a tuturor disponibilită
ților noastre. S-a construit, 
de pildă, o instalație de 
producere a clorurei de co
lină. Este un produs nou, 
de mare valoare. Am reu
șit să ciștigăm trei luni de 
intiietale in concurență cu 
alte firme ce se. pregăteau, 
și ele, să producă această 
substanță. Cele 3 luni au 
însemnat o adevărată bătă
lie... fO bătălie se duce a- 
cum’și pentru intrarea in 
producție, cu p. Jțtnă'/și ju
mătate mai d’evteme. a in
stalației de dimetil lerefta- 
lat. Ne-am propus să ciș
tigăm 45 de zile. Fiecare zi 
de producție a unei aseme
nea instalații înseamnă nu 
mai puțin de cinci milioane 
de lei. Produsul se cere in
sistent la export. Și noi 
vrem să-l oferim. Noi, vă 
rog să ințelegeți prin acest 
cuvint totalitatea muncito
rilor. tehnicienilor, specia
liștilor care concură la re
alizarea instalației. Asta

a produce cit mai ieftin. 
S-a răalizat o reducere a 
acestor cheltuieli cu 0.30 
de lei la 1 000 de lei pro
ducție, ceea ce. pe semes
trul intii al acestui an, a 
dus la economisirea' a 
15 700 000 de lei“.

La formația aditivi poli
funcționali stăm de vorbă 
cu maistrul• Grigore Moi
sescu. îl găsim preocupat 
de un all „imperativ al de
cadei" : ridicarea pe trepte 
superioare a calității uleiu- 

. rilor.
,: f—, Jrebu|e — spune el —

.să'-ariâjizăfn'. la 'perioade 
foarte scurtș. evoluția re
acțiilor din instalație in 
noile condiții. Asta cere 
din partea operatorilor un 
efort suplimentar...

— Care-i prețul acestui 
efort ?

— De fapt, nu e vorba 
de un efort fizic suplimen
tar. ci de un alt. sistem de 
lucru, de o altă obișnuință. 
Nu e ușor să-ți schimbi o- 
biceiurile. Dar merită s-o 
faci pentru a fi cu conștiin
ța impăcată.

Maistrul ne-a vorbit apoi

brant al vieții economice și 
sociale. Un puls care re
compune. la dimensiunea 
județului, viața complexă 
din acest străvechi ..pol" al 
petrolului românesc. Mai 
notăm pe scurt :
• Cel de-al 60-lea șan

tier al muncii patriotice al 
tineretului prahovean s-a 
deschis in aceste zile in 
zona vestică a Ploieștiului: 
Aici, peste 400 de elevi — 
brigadieri de la grunul șco
lar energetic — muncesc la 
ridicarea unui cămin cu o 
capacitate de 300 de locuri. 
Mergem la fața locului si 
aflăm angajamentul luat : 
să termine noul edificiu 
școlar cu 3 luni mai devre
me față de data prevăzută 
în proiect...

» Aflăm do la arhitectul 
Constantin Ciobanu, de la 
Institutul de proiectări Pra
hova : documentația nece
sară pentru noul microraion 
al vestului ploieștean, care 
va cuprinde in final un nu
măr de aproape 5 000 de a- 
parlamente. precum și uni
tăți comerciale, alte insti

tuții sociale, a fost predată. 
Aceste noi construcții se 
adaugă celor terminate, tot 
din vestul orașului (peste 
7 500 de apartamente). Deci, 
la finele anului 1975. numai 

•în acest cartier vor locui 
peste 50 000 de petroliști și 
constructori de utilaj petro
lier. Practic, un nou oraș.

• Uneori, reporterului și 
un registru poate sâ-i spu
nă ceva. Iată ce ne-a spus 
nouă registrul de stare ci
vilă din Ploiești : că viața 
in doi o preferabilă... bur- 
lăciei. Perechi de inimi 
fierbinți se prezintă la Câsa 
căsătoriilor.

Ne-am uitat la cifrele în
scrise intre 1—25 ale fiecă
rei luni — mai. iunie și iu
lie a.c. Numărul celor căsă
toriți cunoaște o perfectă 
egalitate de creștere : 42.
Așadar, in mai 62 de însu
răței, in iulie 146. Dacă rit
mul se menține, salariații 
de la starea civilă vor tre
bui să treacă neapărat la... 
ore suplimentare.

® O nouă cifră care. In 
felul oi. are foarte mare le
gătură cu cele de mai sus. 
Este vorba de patru de 
trei : 3333. Știți ce reprezin
tă 1 Numărul copiilor năs- 
cuți in Ploiești de la înce
putul anului și pină la 25 
ale acestei luni — iulie. 
Ne-a venit ideea să facem 
o comparație a situației a- 
celeiași perioade de acum 
10 ani : numărul pruncilor 
veniți pe lume acum este 
aproape dublu.

® Ultima sesiune a Con
siliului popular județean 
Prahova a luat in dezbatere 
probleme legate de intere
sele celor mici. S-au cău
tat căi și posibilități pentru 
a se construi mai repede și 
mai multe grădinițe și că
mine. Și soluțiile au fost 
găsite. Astfel, in acest an 
și in următorul, copiii ju
dețului vor primi in folo
sință incă 34 de noi grădi
nițe și cămine, cu 2 700 de 
locu'i...

Mihai CARANFIL 
Constantin 
CAPRARU

pină Îmi fac formele de 
plecare, adun și eu un pic 
de mare să o duc la noi la 
munte. Ehei, la ora cind ie
șeau turiștii pe plajă, băie
ții din port se aflau de un 
ceas in producție".

... La consiliul popular 
municipal ii evocăm tova
rășului Petre Nicolae. pri
mar al „marii Constanțe" 
(adică al întregului litoral) 
imaginea propusă de șofe
rul orâdean. „Intr-adevăr — 
ne confirmă — există o față 
nevăzută a litoralului ro
mânesc, chip la fel de bo
gat in străluciri și dina
mism, in frumusețe. O fru
musețe specifică, potențată 
ca in intreaga țară de efor
tul productiv pentru cinci
nal. pentru intîmpinarea cu 
cinste a zilei de 23 August.

Să facem o socoteală : din 
250 000 de locuitori ai mu
nicipiului Constanța, cea 
mai mare parte o repre
zintă populația ocupată in 
producție, in industrie și 
transporturi, in prestații și 
comerț, in administrație 
ele. Adăugați-le acestora 
eșalonul miilor de' lu
crători in toate sectoarele 
care servesc turismul și 
veți avea imaginea unei 
mari mase de oameni, care 
nu sint in concediu..

Așadar, pe litoralul va
canței 180 000 de gazde care 
muncesc. Care sint. in a- 
ceste zile, cind se stator
nicesc victoriile anului ho- 
tăritor al cincinalului, di
recțiile acestui efort ?

La comitetul județean de 
partid stăm de vorbă cu to
varășul Gheorghe Tranda
fir, secretar cu problemele 
economice. Ne. spune: ,.O- 
biectivul general al organi
zației noastre de partid, ca 
al tuturor oamenilor muncii 
din județ, ii constituie res
pectarea angajamentului de 
a îndeplini cincinalul îna
inte do termen. în acest e- 
fort. Constanței ii revin 
sarcini deosebit de impor
tante. La șantierul naval, 
de pilda, se dă bătălia pen
tru construirea, cu 3 luni 
mai devreme. a primului 
cargou românesc de 55 000 
tone — un obiectiv de înal
tă cinste, un răspuns con
cret dat de constructori și 
monturi îndemnului tovară
șului Nicolae Ceausescu cu 
prilejul recentei vizite la 
șantier, de a realiză această 
premieră industrială româ
nească la 1 mâi 1975... 
La fel, in port, lâ „Na- 
vrom", se dă lupta pen
tru consolidarea unui re
cord : milionul de tone de 
trafic realizat in luna iu
nie. Performanța absolută â 
portului constănțean tre
buie să devină o perma
nență a acestei întreprin
deri. in așa fel incit sfirși- 
tul anului să însumeze în 
bilanț un rulaj de 10 mili
oane tone mărfuri uscate 
de 20 de ori mai mult decit 
In 1938.

La grupul de fabrici și în
treprinderi de pe platfor
mă industrială a orașului, 
obiective lă fel de îndrăz
nețe și ambițioase : țesătoa
rele de lă întreprinderea 
„Integrata", care și-au reali-

zat pină in prezent 80 la 
sută din angajamentele lua
te pe intregul an. au toate 
premisele pentru a se în
scrie. la sfirșitul anului, 
printre performerele jude
țului. La fel. colectivelor de 
la întreprinderea de prelu
crare a lemnului, din indus
tria alimentară, din cons
trucții și transporturi rutie
re le revin sarcini pe mă
sură. Fața nevăzută a lito
ralului se prezintă deci in 
trăsături viguroase, imiobi- 
late de suflul activității 
creatoare".

...Soarele, apărut la fe
reastra țării dinspre mare, 
a dat binețe miilor dc do
cheri și mecanizatori. Con
stantin Voicu, unul din di
rectorii adjuncți ai „Na- 
vrom“. ne prezintă un 
tur de orizont : 4 nave in-

nu e nimic, să vedeți1 cind 
vom încărca transatlanticele 
noastre de cite 55 000 de 
tone. Atunci să te ții I"

...Dar deocamdată aceste 
nave nu sint decit mari fișii 
de metal, croite la riglă, 
armaturi abia prefigurate, 
compunîndu-se ca intr-un 
joc de „puzzle" pentru a fi 
trecute la montaj in noile 
hale, ele insele incă in 
construcție.

De la înălțimea halei 
mici (ii spune mică doar 
pentru că e mai scundă, 
altfel se întinde pe 3,2 ha) 
tinărul lăcătuș Nelu Apos
tol. de la șantierul 3 al 
T.C.I., ne spune, parcă 
dindu-i o replică docheru
lui de la „Navrom" :

— Vedeți, acum împușc 
ultimele nituri la acoperișul

fiecare amănunt nou. Ve
deți. acolo mi-’unâ oa
meni și mașini. pregă
tind locul do matcă al 
viitorului canal Dunărea — 
Marea Neagră. Deocamdată 
aici e numai cimpio. Dar eu 
știu că nici n-o să-mi vină 
ziua pensionării și o să 
văd schimbindu-sn locurile. 
Uite, aproape de far. la ki
lometrul 5, se văd 10 
blocuri cam răzlețe. 3 din
tre ele au fost date in folo
sință. Dar ou vaci. după 
mișcarea buldozerelor, după 
forfota oamenilor că trea
ba abia incepe".

...în cartierul incă fără 
nume ne intilnim cu Nico
lae Chîriac, mecanic la ter
mocentrala Constanței. A 
fost după cumpărături îm
preună cu soția : un covor 
de iută, cirlige pentru cu-

...si la Constanta
cârcă ciment pentru diverși 
beneficiari ai lumii, alte 5 
descarcă minereu, cargoul 
„Mediaș" iși face plinul cu 
mărfuri generale pentru 
țările din nordul Europei, 
„Adriatic Fa", sub pavilion 
somalez, incarcă vagoane- 
cisterne fabricate la „Gri- 
vița roșie" pentru China, 
pe „Kador Bach," urcă 
sprintene ca niște ciule din 
Carpați autoturisme de te
ren „Aro" pentru alte col
țuri ale pămintului. îl pu
tem încredința, pe această 
cale, pe Eroul Muncii So
cialiste Victor Noghi, direc
lorul fabricii de la Muscel, 
că grațioasele „tot-teren" 
arată foarte bine sub soa
rele litoralului.

Se incarcă și se des
carcă intr-un ritm ase
mănător cu pulsațiile ini
mii. Echipele conduse de 
Aurel Dorobăț, Ion Gavril 
și Toader Ocu, recordmenii 
cu cite două și trei planuri 
lunare realizate intr-o sin
gură lună, sint numai ciți- 
va din pionii acestei bătă
lii. De sus, de lingă o ma
cara galbenă ca aurul, Toa
der Onica ne strigă : „Asia

halei și pe urmă cobor iar 
la nivelul mării, la implin- 
tat stilpi. Așa-i viața noas
tră, a constructorilor. A- 
nul trecui lucram la 4 m 
adincime. in pămint. la fun
dații. și acum am ajuns ia 
30 de metri înălțime pe 
fier. Dacă o ținem așa. in 
cincinalul următor ajungem 
cu alte hale mai sus decit 
farul lui nea Tudor Bolar.

...în ciuda muncii sale 
statice, idilice, desfășurate 
intr-un cadru încadrat dc 
regina nopții, petunii și ga
zon, nea Tudor Bolat (are 
58 de ăni și 30 dc ani în 
meseria dc faranagiu) esle 
și el unul din oamenii care 
compun „fața nevăzută a li
toralului". Do sus. de lingă 
lentilele rotite la (10 de me
tri deasupra pămintului și 
apei, acolo unde faranagiul 
urcă de 12 ani cite 300 de 
trepte verticale. Tudor Bo
lat ar putea ,să-l vadă, pe 
creasta halei lui, pe tinărul 
lăcătuș Nelu Apostol. „Con
stanța a crescut sub ochii 
mei, ne spune Tudor Bo
lat. Cind te uiți de pe Iar 
vezi orașul ca in palmă și, 
vrei nu vrei, înregistrezi

ier și alte mărunțișuri, in 
sacoșa din care se arată, 
festivă; tradiționala sticlă 
eu vinul de bun venit in 
casă nouă. „Locuința e 
bună, ne spune gospodina, 
e și loc de joacă pentru co
pii. drumurile sint de as
falt și sintem și aproape dc 
serviciu. Păcat că magazi
nele și piața sint ’cam de-; 
parte".

...Peste ziua de odihnă și 
muncă a litoralului coboară 
inserarea. „Stimați ascultă
tori, azi soarele apune la 
ora 19 și 50 de minute**. 
Sus. la farul nou. se aprin
de lumina cu văpaie lungă 
a cărei pulsație „scrie" in 
fiecare clipă pe cer, in lim
bajul marinarilor de pe 
toate apele lumii, inițialele 
CT — Constanța.

Ce s-a mai intimplat azi 
in Constanța ? A pornit in 
prima cursă un nou vas. 
Numele lui este „Rimnicu 
Vilcea" și. desigur, proas
pătul echipaj a lăsat vorbă 
la plecare să fie ținut la 
curent, oriunde s-ar afla, cu 
rezultatele in „Cupa cupe
lor", ale fotbaliștilor din lo
calitatea al cărui nume stă

scris pe prova vasului lor. 
Tot azi, la întreprinderea 
„ Integrata", reorganizm- 
du-se spațiul de producție, 
au fost montate suplimen
tar 46 de războaie. Asta în
seamnă că fabrica unde lu
crează 3 00(1 de femei va da, 
pină la sfirșitul anului, 
peste plan, 1 milion de me
tri pătrați de țesături, din 
care 600 000 vor ieși din 
noile războaie. Cile costu
me se pot face din acest 
metraj ? împărțiți suma de 
mai sus la 3... La fabrica de 
conserve „Munca" a intrat 
azi in prelucrare cea mai 
mare cantitate de piersici 
„Cardinal" aduse din live
zile Medgidiei și Mangaliei, 
incă un semn al certitudinii 
că producția suplimentară 
de 12 milioane lei. propusă 
ca angajament pină la sfir
șitul anului, va fi depășită. 
Tot azi, chimiștii de la Nă
vodari au raportat re
zultate excepționale care 
vor duce, pină la sfirșitul 
anului, nu numai la recu
perarea rămmerilor in urmă, 
dar și la obținerea unor im
portante cantități de îngră
șăminte chimice și acid sul
furic peste plan... Tot azi 
au fost primiți primii oas
peți in cel m ii nou com
plex de odihnă de pe lito
ral : hotelul „Cascom" de la 
Eforie Nord, cu 440 de 
locuri. 'Fot azi de pe șan
tierul arheologic condus de 
cercetătorul Constantin 
Scorpan s-a raportat e.i. in 
-sfirșit. au fost descoperite 
urmele celor dinții coloniști 
greci ai Tonusului antic și 
toi azi au început cxcavă- 
rile la fundația unui nou 
bloc chiar in inimă Constan
ței. Dar cile nu s-au intim
plat azi. pe litoral, ca rod 
al eforturilor celor 18U 000 
de gazde care muncesc î

In încheiere, un ultim a- 
mănurit : astăzi, pe litoral, 
soarele, conform graficului 
dinainte stabili1, a apus fix 
la ora 19 și 50 de minute.

P.S. în altă ordine de idei 
— sau dacă vreți in a- 
ceeași — vă informăm că 
peste citeva zile (la 30 iu
lie) pe litoral incepe cea de 
a IV-a ediție a „Serbărilor 
mării". încă un dar făcut 
de cele 180 000 de gazde 
oaspeților lor.

Petre DRAGU 
George MIHĂESCU
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în Vietnam se vorbește puțin 
despre războiul abia isprăvit. Ac
tiviști de partid și de stat, munci
tori și țărani, ingineri sau învăță
tori, interlocutorii se lasă greu an
trenați în narațiuni despre eveni
mentele prin care au trecut, des
pre modul cum au reușit să sus
țină, cu un eroism admirat în lu
mea întreagă, cel mai greu din 
războaiele care s-au abătut peste 
meleagurile lor. De altfel, urmele 
războiului sint atît de evidente in
cit relatările par de prisos. Iar 
oamenii sint ancorați in noile rea
lități, care le solicită din plin e- 
fOrtul, voința, ingeniozitatea. Ei 
ab.ordează aceste realități în rit
murile ce le-au fost imprimate in 
cursul anilor îndelungați ai apără
rii, dar de data 
aceasta cu sur
plusul de opti
mism generat de 
conștiința că re
zultatele muncii 
lor nu vor mai 
deveni țintă a 
acțiunii distructi
ve a războiului, 
ci se vor așeza la 
temeiurile 
greșului 
al țării.

în apă ; 
genunchi, 
și bătrîni 
încovoiati 
șir, milioane de 
fire de orez. Pe 
șoselele încă sfîr- 
tecate de bombe 
sau acoperite cu 
pietriș zgrunțu
ros, pe cărărui, adevărate carava
ne de oameni aleargă cu greutăți 
în spinare, biciuiți de ploaie sau 
de razele unui soare de plumb. în 
junglă echipe de bărbați ai căror 
ani de trudă i-ar putea îndemna 
la o odihnă binemeritată, defrișea
ză cu cele mai simple unelte 
munți de materiale de construcții 
pe care le încredințează undelor 
rîurilor spre a le purta spre satele 
în refacere din cimpie.

Urcînd dinspre paralela 17 spre 
Hanoi, lingă un pod peste care 
suflul bombelor aruncase stîncile 
muntelui din apropiere,' am intil
nit cîteva colibe. Pentru refacerea 
podului, constructorii s-au mutat 
aici cu familiile și, în timp ce o 
fetiță avea misiunea de a pregăti 
pentru ei un prînz modest, băr
bați și femei lucrau din zori pi- 
nă-n noapte. De pe coama opusă 
a muntelui se deschidea o prive
liște edificatoare : furnicare de 
oameni umpleau cîmpia pină-n 
zare. în provincia Ha Tinh, unde 
ne aflam, întreaga populație par
ticipa la recuperarea ogoarelor și 
refacerea drumurilor. Această o- 
perațiune continua de săptămîni, cu 
toate forțele. Cîntînd, grupuri de 
fete sfărîmau pietre lăsate de ca
mioane la margine de drum, al
tele, în pas suplu, duceau pietri
șul cu coșurile purtate în 
cobilițe spre porțiunile de 
refacere. De o parte a 
unde se împlinea prima 
de după război, femei

V.

cu

pro- 
general

pină la 
femei 

sădesc, 
ore in

/•

muncitoare vietnameze, participante la cursurile tehnice organizate^ în uzina lor 
virstă efectuau o originală opera
țiune de irigarea orezului: perechi, 
perechi legănau ritmic un fel 
mari fărașe din lemn, legate 
frînghii, extrăgînd astfel apa 
bălți și dăruind-o tarlalelor, 
condițiile specifice, fiecare 
de pămînt utilizabil, fiecare ochi 
de apă trebuie folosit pentru asi
gurarea hranei...

Dar marea de oameni era con
centrată îndeosebi pe partea opu
să a drumului, pină departe unde 
cîmpia își frîngea desfășurarea la 
poalele lanțului muntos Annam. 
Cu sape și cazmale, cu bețe de 
bambus sau pur și simplu cu bra
țele, în genunchi, mulțimea refă
cea fața sfîrtecată a pămintului, 
umplind craterele de bombe. Pînă

1 se înfățișează coșurile înalte, fu- 
meginde ale uzinei de 
construită cu contribuția 
niei. „Este cea mai mare 
prindere din Haifong — ne 
Hoang Thao, membru al 
tului administrativ al
Este simbolul Haifongului, A fost 
de multe ori bombardată, dar prin 
eforturi deosebite am reușit să-i 
menținem suflul zi de zi. Nu s-a 
oprit nici o oră. Iar acum lucrăm 
la reîntregirea ei. Producția aces
tei întreprinderi- este de primă 
importanță pentru reconstruirea 
țării". Cu numai citeva ore înainte, 
la Hong Gai, marele centru carbo
nifer al Vietnamului, inginerul 
Phan Van Chuong, care tocmai pri
mise vestea că fratele său obținuse

ciment, 
Româ- 
.intre- 
spunea 
comite- 

orașului.

EROISM SUB CERUL
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® Caravanele dîrzeniei pe drumurile largi ale reconstrucției • 
comuniste poporului român"

însemnări de călătorie din R. D. Vietnam

Emoționantă a fost întilnirea cu 
sătenii din Vinh Moc. localitate 
aflată pe țărmul oceanului, în a- 
propierea liniei de demarcație. La 
intrarea în șopronul de bambus în 
care se afla sediul celulei de par
tid am reîntilnit deviza formulată 
de Ho Și Min și atit de scumpă 
fiecărui vietnamez : „NIMIC NU 
ESTE MAI SCUMP DECIT INDE
PENDENȚA ȘI LIBERTATEA". 
Iar printre podoabele din interior 
cineva așezase și 
mânesc. După ce 
satisfacția pentru 
pe pămîntul țării 
celulei de partid, Tran Minh Thu- 
am, pescar muncitor și „revolu
ționar de profesie" de peste 

decenii, a 
tat Să llOteZ 
tenii noștri 
că la 
noastră 
tfibuit și poporul 
român. Transmi
teți salutări co
muniste poporu
lui român. Ne în
suflețesc idealu
rile comuniștilor 
din România. Sa
lutări frățești. Cu 
comuniștii 
România 
frați".

Calde 
mente de 
tenie și 
prețuire 
poporul 
nutrește 
lectivul 
Hung Dao"

„Salutări

893

chip de 
șosea in 
șoselei, 
recoltă 

mai in

și copiii erau antrenați in această 
muncă titanică.
miile, pumnișori 
craterele ce ciuruiau pămîntul 
care, o dată nivelate, vor face 
nou loc orezăriilor.

Pe măsură ce înaintăm spre 
nord, activitatea de reconstrucție 
se diversifică : populația, ește mai 
densă, materialele de construcție 
mai puțin anevoios de procurat, 
în orașul Vinh au fost construite 
peste noapte mai multe clădiri cu 
etaj, iar tarabele cu legume și 
fructe, printre care forfotesc locui
torii. atestă revenirea la vremuri 
de pace.

înainte de a ajunge la Vinh am 
traversat fluviul Lam, iar însoți
torul a ținut să ne informeze. că 
debarcaderul pe care ne aflam era 
deservit de un remorcher româ
nesc. Un alt remorcher, de aceeași 
construcție, deservea debarcaderul 
din apropiere. „Deși lovite de 
bombe de mai multe ori, remor
cherele românești s-au comportat 
excelent — imi spunea unul din 
mecanici. Mulțumim României". 
Aceste ultime cuvinte nici nu mi 

. le-am mai notat în carnet. Le au
zisem. zi de zi, din momentul so
sirii la Hanoi, în orașe, sate, 
instituții și întreprinderi.

încă înainte de a distinge con
tururile Haifongului, sosind din 
oricare parte a țării, vizitatorului

ANVELOPE PENTRU... 
PEȘTIȘORI

Cercetătorii americani, confruntați cu 
problema tot mai acută a mediului în
conjurător, au găsit o soluție originală : 
ei propun să se arunce în. mare grăme
zile de anvelope uzate, care infestează 
atmosfera cartierelor mărginașe ale ma
rilor orașe. Primele experiențe au con
firmat și a doua utilitate a ideii : anve
lopele aruncate in ocean formează un 
atol artificial — ascunziș ideal pentru 
bancurile de peștișori. Expertizele au do
vedit că anvelopele nu sint atacate de 
apa sărată și, deci, nu prezintă pericol 
de poluare. De 4 ani, de tind se află 
in formare" primul atol de acest fel 
- în dreptul localității Sea Girt (New

n

aruneînd, 
de țarină

cu 
în 
Și 

din

la

la București diploma de inginer, a 
ținut să remarce experiența Româ
niei in domeniul mineritului și 
să-și exprime satisfacția pentru 
perspectivele de cooperare româ- 
no-vietnameze, în curs de concre
tizare pe acest plan, cooperare de 
care sint legate importante pro
iecte de dezvoltare ,a exploatărilor; 
de antracit.

Fiecare om intilnit in Vietnam 
a vorbit cu simpatie despre țara 
noastră, a ținut să remarce încu
rajarea pe care compatrioții săi 
au simțit-o. cunoscînd sentimente
le de solidaritate internaționalistă, 
frățească ale poporului român față 
de lupta poporului vietnamez pen
tru apărarea țării și asigurarea 
construirii socialismului. Ministrul 
adjunct al invățămîntului, Ho Truc, 
după ce a subliniat că peste 800 
de tineri vietnamezi au absolvit 
in ultimii ani institute superioare 
românești, a încheiat conyorbirea 
cu aceste cuvinte : „Să transmiteți 
mulțumirile noastre partidului co
munist, poporului român pentru 
ajutorul acordat in timpul războiu
lui. Noi, cei din învățământ, am 
fost ancorați în întreaga această 
perioadă în viitor, pregătind ti
neretul pentru construcția econo
mică și culturală. Și, in. pregătirea 
acestui viitor am fost ajutați sub
stanțial de România, li mulțumim 
călduros".

trei 
insis- 

: ,,S6- 
știu 

victoria 
a con-

din 
sîntem

senti- 
prie- 

inaltă 
pentru 
român 

și co- 
uzinei 

dinmecanice ..Tran
Hanoi. Aici a rămas viu întipărită 
amintirea întilnirii pe care a 
vut-o cu muncitorii și specialiștii 
uzinei conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in iunie 1971. cu pri
lejul vizitei pe care a efectuat-o 
in R. D. Vietnam. „Sîntem mîndri 
și. in același timp, recundscători 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru vizita pe care a făcut-o la 
uzina noastră — ne-a declarat se- 
'cretarul comitetului de partid, 
jTran Huu Nghia. Întâlnirea ne-ra 
'lăsat o impresie de neștefi. Ani 
aflat atunci multe despre progre
sul României, despre hărnicia po
porului român. O delegație a uzi
nei noastre, invitată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. urmează să 
plece in țara dumneavoastră pentru 
a lua cunoștință de experiența în- 

. treprinderilor similare românești".
Cuvinte calde, care învederează, 

pe deplin, solidaritatea fierbinte, 
prietenia strinsă, frățească, ce u- 
nesc popoarele român și vietna
mez, animate de aceleași înalte 
aspirații de progres și pace. Prie
tenie ce și-a dovedit trăinicia in 
anii de grea restriște pentru po
porul vietnamez și care se mani
festă. tot atît de' viguros și acum, 
cind fiii Vietnamului își dedică 
toate forțele, toate, energiile mun
cii eroice de reconstrucție.

a-
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„LIP vă oferă ora exac
tă" — anunța de cîteva 
ori pe zi crainica postu
lui de radio Monte Carlo. 
„LIP nu mai există" — 
anunța în urmă cu vreo 
trei luni un membru al 
consiliului de administra
ție al celebrei firme din 
Besanțon.

Se declanșase criza celei 
mai mari și mai reputate 
fabrici franceze de cea
sornice. Dificultăți comer
ciale, erori de gestiune, 
presiunea concurenței — 
o serie de factori negativi 
— au adus firma in pra
gul falimentului. Primele 
consecințe : salariile ne
plătite ; in proiect, con
cedieri masive. Și atunci 
s-a intimplat un fenomen 
surprinzător, semnificativ: 
muncitorii firmei — apro
ximativ 1300 — au hotărit 
să preia și să continue 
producția pe cont propriu, 
fără însă a căuta să rea
lizeze beneficii de pe 
urma muncii lor. Totoda- • 
tă, s-au mulțumit să-și 
fixeze un salariu modest, 
de supraviețuire.

Așa se face că am pu
tut asista recent la o 
scenă puțin obișnuită, la 
Grenoble, în marele com
plex expozițional Alpex- 
po. La un stand se înghe
suia o mulțime de oa
meni. în spatele standu
lui, muncitorii de la 
LIP vindeau ceasornice la 
preț redus. între 30 și 50 
la sută. Descătușați de ri
gorile legilor comerciale, 
de balastul unei supra- • 
structuri administrative, 
de profiturile acționarilor 
și de costul 
muncitorii de 
fereau, odată 
xactă. o lecție 
mie aplicată, 
lor este originală, deși e- 
voluția încercării lor de a 
salva întreprinderea ră- 
mîne încă imprevizibilă.

Realitațea aspră le-a 
arătat că astăzi concen
trarea industriei, dublată 
de procesul automatizării 
producției, duce la con
tinua reducere a numă
rului . de muncitori, sur
plusul fiind nevoit să se 
îndrepte spre alte sectoa
re de activitate. Soarta 
celor rămași nu este mai 
puțin delicată. Mașini re
cent apărute și tehnici 
noi au estompat practici
le și metodele acestei 
vechi profesii, impunînd 
un masiv 
calificare, 
cundelor" 
pentru că 
un război

Experiența 
ceput in urmă cu 104 zile 
la Besanțon este intere
santă și semnificativă din 
mai multe puncte de ve
dere. După cum sublinia
ză comentatorii, pină și 
reprezentanții patronatu
lui ați. trebiii^,. să aprecie
ze disciplina și spiritul de 
organizare ale muncitori
lor, după ce aceștia au 
preluat pe seama lor ac
tivitatea uzinei. Gestiunea 
întreprinderii nu mai are 
secrete : rezultatele pro
ducției și ale vînzării 
ceasornicelor sint afișate 
pe mari, panouri, astfel 
încit controlul muncito
resc se efectuează nemij
locit și operativ. în ulti
mul său număr, revista 
„L’Express" scrie : „Uzi
na este intactă. Mai mult 
chiar, niciodată nu a fost 
atit. de curată".

în ciuda dificultăților 
și piedicilor de tot felul, 
in ciuda atitudinii ostile 
a cercurilor patronale, 
muncitorii de la LIP con
tinuă să lupte pentru su
praviețuirea întreprinde
rii, făcînd apel la mijloa-

ce moderne și ingenioase 
de popularizare a reven
dicărilor lor. Astfel, in 
zilele in care pe șoselele 
Franței se desfășura tra
diționalul tur ciclist, o 
caravană a muncitorilor 
din Besanțon a urmat a- 
celași traseu, făcînd un 
..turneu de explicare" in 
întreaga țară. De aseme
nea, mii de cărți poștale

Dar chiar și fără aceste 
originale forme de popu
larizare, acțiunea munci
torilor ceasornicari este 
bine cunoscută și aprecia
tă in întreaga Franță. Un 
sprijin larg, o amplă miș
care de solidaritate, la 
care participă zeci și sute 
de colective din alte În
treprinderi. oferă celor de 
la LIP un ajutor moral

IIP oferă

ORA
CC

publicitălii, 
la LIP o- 
cu ora e- 
de econo- 

Experiența

proces de re- 
..Războiul se- 

este nemilos, 
de fapt este 
al profiturilor, 

care a în-

o
hM

ft

Cetățenii fac coadă la intrarea in sala unde ceasuiile 
LIP, cu preț redus, sint puse direct in vinzare de mun
citori. Cumpărătorii au o dublă satisfacție : a unei 
achiziții avantajoase și, totodată, a unui sprijin acor

dat muncitorilor pentru continuarea greveidat muncitorilor

ilustrate cu imagini 
Besanțon poarta 
muncitorilor de la 
..împotriva 
împotriva 
în același 
din Besanțon 
un disc care va cuprinde 
lămuriri date de sindica
liști asupra acțiunii lor, 
precum și un cintec in
spirat de lupta celor 1 300 
de la LIP.

lozinca 
LIP : 

concedierilor, 
desființării 1“ 

scop, orlogerii 
pregătesc

și material foarte impor
tant. Astfel, aproximativ 
480 comitete de întreprin
dere din întreaga țară co
mandă și valorifică cea
sornicele fabricate de 
muncitorii din Besanțon. 
Din diferite 
Franței 
continuă 
scrisori 
solidaritate. Despre aceas
tă grevă se vorbește ca

colțuri alo 
și din alte țări • 

să se reverse 
de simpatie și

despre o premieră in suc
cesiunea luptelor sociale 
și numeroși delegați ai' 
muncitorilor din alte ora
șe vin la Besanțon spre 
a invăța din experiența 
celor de la LIP. Șe pri
mesc apeluri telefonice : 
„Allo, LIP ? Vă rugăm să 
veniți. la fabrica noastră, 
să explicați muncitorilor 
de aici lupta voastră". La 
Toulouse, un comitet de 
întreprindere se declarase 
gata să închirieze un a- 
vion special pentru a a- 
duce mai repede un om 
de la LIP.

în decursul celor peste 
100 de zile s-au petrecut 
și alt gen de evenimente. 
Așa. de pildă, un grup fi
nanciar englez și-a trimis 
in mod discret emisari la 
Besanțon spre a sonda 
posibilitatea cumpărării 
uzinei. Se pare că demer
suri similare au făcut și 
alte grupuri financiare — 
franceze și străine. După 

. cum scrie ziarul „Le 
Monde", a existat tendin
ța de a se cumpăra uzina 
cu muncitori cu tot; așa 
cum în evul mediu se 
vindeau și se cumpărau 
satele împreună cu locui
torii lor. Divulgind' meca
nismul care acționează in 
asemenea împrejurări, 
ziarul „Le Monde" scrie : 
„Cînd o întreprindere 
șchioapătă, nimeni nu se 
grăbește să-i cumpere’ac
țiunile. Se așteaptă căde-. 
rea ei, epuizarea totală, 
pentru ca astfel să'fie ac
ceptat prețul cel mai 
rizoriu. Dar in cazul 
acest scenariu nu s-a 
tut aplica. Pentru 
muncitorii au hotărit 
fel".

Așadar, supraviețuirea 
uzinei LIP se datorează 
muncitorilor săi. Situația 
actuală nu se poate, pre
lungi însă la infinit : uzi
na lucrează cu o capaci
tate redusă, salariile ob
ținute sint modeste, mij
loacele de existență ale 
muncitorilor și ale uzinei 
sint precare, mai ales în 
condițiile unei competiții 
necruțătoare, cu partici
parea redutabililor fabri
canți japonezi și ameri
cani. Luînd poziție in a- 
ceastă dificilă confrunta
re, grupurile parlamenta
re ale stingii — comuniști, 
socialiști și radicali ,de 
stingă — au adresat zilele 
trecute o scrisopre pri
mului ministru al Fran
ței, cerînd o intervenție a 
guvernului pentru salva
rea uzinei din ” 
și. totodată, a 
orlogere. afectată 
de această criză.

„LIP oferă ora exactă
— ora muncitorilor săi",' 
se spune in continuare [in 
Franța, unde opinia pu
blică urmărește cu inte
res și afecțiune situația 
qelar 13001 din ; Besanțpm 
?.ȚâH ' trăiește' la praj 
LIP" — scria un confrate? 
parizian, subliniind astfel 
vasta mișcare de solida
ritate cu care sint încon
jurați muncitorii ceasor
nicari. precum și faptiul 
că pentru prima oară, .la 
Besanțon, Cronos, care 
numără acum alte secun
de. a trecut in tabăra 
greviștilor, alături de as
pirațiile și revendicările 
slujitorilor săi dintotdea- 
una. Deznodământul, ori
care ar fi el — opinează 
presa — nu va putea șter
ge urmările și influența 
acestei greve unice. „Du
pă afacerea LIP — scrie 
„Le Nouvel Observateur"
— nimic nu va mai fi ca 
înainte. Și nu numai la 
LIP".
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Jersey) — 
cauciucuri 
noul „paradis de cauciuc" al peștilor.

acesta o înghițit 2 milioane de 
inutilizabile. In fotografie : PROTEINELE S3 CREIERUL că se va stabili 
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Cercetări îndelungate, întreprinse de 
Institutul columbian de stat dl alimen
tației din Bogota, in colaborare cu uni
versități din S.U.A. și R.F.G., își pro
pun să lămurească raportul existent in
tre alimentație și dezvoltarea creieru
lui. Oamenii de știință, sprijinindu-se pe 
rezultatele unor cercetări, din care reiese 
importanța aprovizionării cu proteine 
înainte de naștere și în primii ani de 
viață, presupun că alimentația are o in
fluență directă asupra dezvoltării creie
rului uman. Studii recente făcute la Me
xico au constatat opriri ale evoluției 
mintale la copiii care au primit cantități 
reduse de proteine in primii ani de via
ță. Prin cercetările de la Bogota se speră

PRIMII NAVIGATORI
Cind și unde 

lori ? Se afirma, pină acum, că 
apărut pe la. mijlocul mileniului 
i.e.n., in bazinul mediteranean, 
un grup de arheologi au lansat 
ipoteză, bazată nu- pe descoperii 
unei ambarcațiuni vechi, ci pe argumente 
logice : dacă intr-un punct geografic se 
găsesc obiecte specifice altui punct și dacă 
legătura dintre cele două puncte nu se 
poate face decit pe mare, atunci se ajunge 
la concluzia că obiectele respective nu au 
putut fi aduse decit cu ajutorul unor am
barcațiuni. Astfel, de pildă. in golful 
Argolls din sud-estul Peloponezului au

au trăit primii naviga- 
ei ar fi 
al 4-lea
Recent. 

! o. nouă 
rea vre-

fost găsite unelte de piatră care, in urma 
unor amănunțite cercetări și analize, 
sint considerate a proveni fie din insula 
Milos, fie din insula. Jali. Vechimea aces
tor unelte a fost apreciată la aproxima
tiv 8 000 de ani. De aici ar rezulta 
navigația ■ ar fi cu cel puțin 1 800 
ani mai veche decit se accepta

că 
de 

pină 
acum, iar marinarii epocii de piatră par
curgeau. distanțe destul de mari — 120 
km dacă porneau din Milos sau chiar 
380 km, dacă porneau din Jali.

de zăpadă și de vînt. precum și de tem
peraturile care ajung uneori la — 60° C. 
Orașul va dispune de centre comerciale, 
de birouri, școli, săli. și terenuri de sport 
etc.. De asemenea, in centrul orașului va 
fi amenajată o grădină.

VOPSEA TERMICĂ

(

ORAȘ CLOPOT

„oraș clopot" urmează, a fi con- 
Siberia occidentală, in regiunile

Primul 
struit în 
timpurilor de petrol. O cupolă imensă, 
cu o circumferință de mai mulți kilo
metri, va apăra pe locuitori de rafalele

In Marea Britanie, Italia. Danemarca 
și Japonia s-a pus recent in vinzare o 
vopsea specială : ea încălzește pereții pe 
care este aplicată, atunci cind este stră
bătută de un curent electric. Cițiva volți 
sint suficienți pentru a încălzi o încă
pere. Este eliminat totodată pericolul de 
incendiu, intrucit temperatura suprafe
ței vopsite este doar cu citeva grade mai 
ridicată decit a camerei de încălzit. •

Bogățiile 
din cămara 
cu ușa abia 

întredeschisă
S-ar părea că pescuitul, stimulat de necesitățile 

crescînde ale omenirii, va secătui treptat rezervele 
mărilor. în realitate, spun specialiștii, oceanul con
stituie o sursă inepuizabilă de hrană, oferind can
tități suficiente pentru populația globului. Reierin- 
du-se la perspectivele deschise în acest vital do- ■> 
meniu, ziarul „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR" din 
Boston (S.U.A.) scrie despre eforturile cercetăto
rilor din diverse țări ale lumii în scopul valorifi
cării resurselor alimentare ale mărilor și oceane
lor.

în prezent, multe țări ale lumii au 
de ales intre alternativa de a re
nunța la o parte din beneficiile re
zultate din pescuit sau de a desfă
șura o amplă cercetare în scopul e- 
laborării metodelor de valorificare 
superioară a bogățiilor marine. Cea 
de-a doua cale presupune introdu
cerea în hrana omului a unor pro
duse ale mării care pînă in prezent 
sint refuzate în consum. în apele li
mitrofe Europei, de pildă, trăiesc nu
meroase specii din familia codului, 
de culoare neagră sau roșie, pe care 
consumatorii le evită, deși calitățile 
lor nutritive nu sint mai prejos de
cit ale codului autentic. Și astfel, co
dul „de culoare", care ar putea în
destula masa multor oameni, este 
transformat in făină de pește și fo
losit în hrana animalelor. Dar nu nu
mai aceste specii de cod negru 
sau roșu, ci și multe alte spe
cii marine au căzut in „dizgra
ția omului", in dauna lui. în a- 
propiere de plajele George Bank. în 
nord-yestul Statelor Unite, trăiește 
un soi de pește denumit „cîine de 
mare" care, pregătit cu pricepere, de
vine o hrană excelentă. Consumato
rul american il ocolește cu dispreț, 
în schimb, japonezii au pescuit la 
George Bank mii de tone de „ciini 
de mare". Pregătiți de rafinata bu
cătărie niponă, această specie de 
pește „prdscrisă" e oferită acum ca 
un deliciu în restaurantele din 
Tokio.

Și totuși, încet dar sigur, gustu
rile oamenilor se schimbă. în asta 
și constă garanția că produsele ma
rine refuzate pină acum de milioa
ne de consumatori vor „pătrunde'1 in 
cele din urmă în meniul lor obiș
nuit. Cu zeci de ani. în urmă, pes
carii scoțieni aruncau cu scîrbă in 
mare creveții care cădeau în năvoa
de. Astăzi in restaurantele britanice 
creveții sint o mîncare căutată și 
destul de scumpă.

Organismele marinei cheltuiesc în

avantajul de a fi rentabilă. Practic, 
resursele de materie primă pentru 
pregătirea ei sint inepuizabile. S-a 
calculat că numai hamsiile pescuite 
in apropiere de litoralul Perului ar 
putea asigura necesarul de protei
ne al populației din întreaga Ame
rică Latină.

O firmă suedeză, ,.Astra Nutrition", 
a elaborat o rețetă pentru prepararea 
piinii și a altor produse de panifi
cație, cu adaos de făină de pește. în

pe baze tehnice noi. Ambarcațiunile 
pescărești ale viitorului — spune un 
specialist englez, Peter Hern — 
vor fi dirijate cu ajutorul mașinilor 
electronice. Un sistem modern de 
pescuit este elaborat în prezent de 
specialiștii americani. Din inițiativa 
acestor specialiști, unele traulere pes
cărești au fost modernizate prin dota
rea lor cu o aparatură specială; camere 
de televiziune sint cufundate in mare 
pentru a detecta bancurile de pește

Hrana omenirii — preocupare științifică la scară planetară

procesul lor de dezvoltare o canti
tate de proteine cu mult mai mare 
decit cea pe care ne-ar putea-o 
oferi la masă. Cercetători din di
verse țări ale lumii iși conjugă acum 
eforturile pentru a asigura omenirii 
o cantitate suficientă de proteine 
obținute nemijlocit din organismele 
marine. Printre altele, se fac expe
riențe pentru obținerea unei faini de 
pește cu o valoare calorică înaltă, 
care, adăugată alimentelor. îmbogă
țește considerabil conținutul lor nu
tritiv.

Cercetările au demonstrat că pro
ducția făinii de pește prezintă, pe 
lingă calitățile sale indiscutabile, și

Japonia se fabrică o pastă de pește 
care poate fi păstrată vreme înde
lungată și din care se pregătesc di
verse produse alimentare —, de pildă, 
salamuri.

Creșterea permanentă a populației 
lumii pune in fața omenirii proble
ma din ce în ce mai acută a apro
vizionării alimentare. Oare pescuitul 
intens, stimulat de nevoile de hrană 
ale omenirii nu va 'reduce, in cele 
din urmă, fauna mărilor ? Savanții 
din numeroase țări ale lumii sint 
optimiști. în următorii douăzeci de 
ani — afirmă ei — se poate obține 
o cantitate dublă de pește, cu con
diția ca pescuitul să fie reorganizat

și direcția lor. Totodată, se elaborea
ză și metode moderne de păstrare a 
produselor marine. Se pare că tradi
ționala metodă frigorifică va fi depă
șită intr-un viitor apropiat de iradia- 
ție. Recent, Comisia pentru energie a- 
tomică a S.U.A. a încheiat cu succes 
un experiment interesant în cursul 
căruia un șir de produse ale mării 
au fost sterilizate și pasteurizate prin 
iradierea lor cu raze gamma. Prin 
iradiere, peștele poate rezista fără 
să se altereze o vreme mult mai în
delungată decit păstrat la gheață.

în ultimii ani s-a răspindit in în
treaga lume o nouă ramură de pro
ducție pescărească — acvacultura —

în care specialiștii își pun o mare 
speranță. Acvacultura înseamnă creș
terea artificială a peștelui, moluște- 
lor, stridiilor și a altor reprezentanți 
ai faunei marine, în bazine create... 
pe uscat, limitrofe mărilor și ali
mentate cu apă din mare. Rezulta
tele obținute pină acum în țări ca 
Japonia. Australia. Indonezia, An
glia, S.U.A. ș.a. îndreptățesc spe
ranța că acvacultura va spori con
siderabil bogățiile mării in folosul 
omului. La Lowestoft, un cunoscut 
port englez și stațiune maritimă de 
odihnă pe coasta Mării Nordului, 
a luat ființă, în ultimii ani, o pros
peră „fermă de pește". Aici, peștii 
sint obținuți prin incubație în la
boratoare. Cind ajung la o mărime 
anumită, peștii „curg" pe tuburi și 
ajung in bazinele create pentru ei pe 
malul oceanului. Litoralul de nord al 
Jawei este în prezent impinzit cu 
asemenea bazine. Acvacultura a spo
rit in ultimii 4 ani venitul din pes
cuit al Indoneziei de la 500 mii la 
21 milioane dolari.

Japonezii au devenit specialiști in 
creșterea stridiilor. Dacă experiența 
japoneză ar fi generalizată pe numai 
1 la sută din litoralul marin al lu
mii, s-ar putea obține o cantitate 
de proteine care ar acoperi necesa
rul omenirii pentru viitorii 25—30 de 
ani.

Oceanul poate hrăni omenirea, cu 
condiția ca bogățiile sale să fie in
genios și rațional valorificate.
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Tovarășului ARISTIDE PEREIRA
Secretar general al Partidului African

al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a) 

meu personal vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes 
cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de mare 
secretar general al Partidului African al Independenței 
Bissau și Insulele Capului Verde.

In spiritul sentimentelor de solidaritate consecvente 
timă a popoarelor pentru lichidarea definitivă a colonialismului, poporul 
român a sprijinit și sprijină din toată inima combatanții pentru liber
tate din Guineea-Bissau si Insulele Capului Verde, iar între P.C.R. și 
P.A.I.G.C. s-au statornicit 'de-a lungul anilor trainice relații de^prietenie 
și conlucrare, care și-au găsit o reflectare puternică în comunicatul co
mun pe care l-am semnat îh România împreună cu regretatul lider al 
P.A.I.G.C.. Amiicar Cabrai.

în ce o privește. România socialistă va acorda și în viitor întregul său 
sprijin politic, diplomatic, moral si material luptei pentru libertate și 
independentă, pentru scuturarea odiosului jug al colonialismului portu
ghez, dusă de poporul din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, 
pornind de la convingerea că eliminarea rămășițelor anacronicului sis
tem colonial constituie unul din imperativele fundamentale ale epocii 
noastre.

Doresc să reafirm voința'noastră de a extinde și adinei raporturile 
de nrietenie. colaborare și solidaritate militantă statornicite între P.C.R. 
și P.A.I.G.C., în folosul celor două partide și popoare, ai unității și vic
toriei forțelor antiimperialiste din întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

răspundere de 
din Guineea-

cu lupta legi-

i

Excelenței Sale
SARDAR MOHAMMAD DA UD KIIAN

Președintele Republicii Afganistan
proclamării Republicii Afganistan și a dv. ca președinte 
numele Consiliului .de Stat, al guvernului, al poporului 
și al meu personal, adresez Excelentei Voastre sincere

Cu prilejul
«ii republicii, în 
român, precum 
felicitări, precum și urări de prosperitate pentru poporul afgan.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-afgane se vor dezvolta 
continuu, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Franței. Excelența Voastră rni-a 

adresat felicitări și urări la care am fost foarte sensibil.
Mulțumindu-vă foarte mult, adresez, la rîndul meu, urări sincere 

pentru viitorul României și al poporului român, precum și pentru feri
cita dezvoltare a raporturilor prietenești existente între țările noastre.

GEORGES POMPIDOU

Vineri dimineața, tovarășii Gheor- 
ghe Pană. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., general
colonel Ion Coman. membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la Comitetul 
Central, Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de sectie la C.C. al P.C.R.. 
s-au Intilnit cu delegația Organiza-

■ ției Poporului 
(Namibia) — 
Sam Nujoma, 
zaț iei.

tntilnirea, care a prilejuit un 
schimb de informații privind preo- 

„ cunările actuale ale P.C.R. și ale 
SWAPO. s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, prietenească.

din Africa de Sud-Vest 
SWAPO, condusă de 
președintele organi-

AZI SE DESCHIDE LA BERLIN AL X-LEA FESTIVAL

MONDIAL AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR

— V-am ruga, tovarășe prim- 
tecrelar, să vă referiți la sem
nificațiile celei de-a X-a edi
lii a Festivalului mondial al ti
neretului și studenților.

Festivalul, care tncepe astăzi la 
Berlin, capitala R.D.G., constituie o 
formă importantă de manifestare a 
solidarității tinerei generații in lupta ■ 
antiimperialistă. pentru pace și pro
gres social. Desigur, de la primul 
festival a trecut un număr aprecia
bil de ani, timp in care in lume au 
avut loc profunde și multiple trans
formări, in favoarea torțelor revolu
ționare, progresiste și democratice, 
inclusiv în mișcarea de tineret. 
„O uriașă forță a progresului con
temporan — spunea la Plenara C.C. 
al P.C.R. din februarie-martie a.c. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — o re
prezintă masele largi ale tinerei ge
nerații de pretutindeni care, mai pu
țin legale de rînduielile vechi, ana
cronice, aspiră la schimbări sociale 
revoluționare profunde, care să per
mită triumful dreptății și echilății 
sociale, la o politică nouă de libertate 
și egalitate intre națiuni, de prietenie 
și colaborare rodnică intre popoare, 
la, abolirea, pentru totdeauna, a po
liticii imperialiste de forță, de pre
siune și intimidare, a discriminării 
rasiale și colonialismului, a agresiu
nii și războiului".

Fără îndoială că festivalul va 
trebui să reflecte evoluția și noile 
caracteristici ale mișcării de tineret, 
să prilejuiască afirmarea trăsăturilor 
sale militante.

— Ce ne puteți spune despre 
programul general al festiva
lului și participarea delegației 
tineretului și studenților din 
țara noastră.

Și-au anunțat intenția de a parti
cipa la festival delegații din 149 de 
țări'. însumind circa 20 000 tineri 
Delegația noastră este alcătuită din 
500 de tineri, uteciști fruntași.

Pe agenda festivalului se află 
înscrise numeroase manifestări poli
tice. cultural-artisfice și sportive. 
Pronunțindu-ne pentru o participare 
cit mai largă, noi am susținut, im-

i i ........

în cadrul manifestărilor prilejuite' 
de Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean — a XX-a aniv.er-. 
sare a victoriei în războiul pentru a- 
părarea independenței și suverani-: 
tății R.P.D. Coreene și eliberarea pa
triei — ambasadorul acestei țări Ia 
București, Li Min Su. a organizat, 
vineri seara, o gală de filme.

Au luate parte tovarășii Paul Ni- 
eulescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Nicolae 
Agachi. președintele Asociației 
prietenie româno-coreeană. și
Turcu, vicepreședinți ai Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia-

de
Ion

liste. Dumitru Turcuș. adjunct de șef 
de Secție la C.C al P.C.R., Nicolae. 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe., general-colbnel Ște-, 
rian Țircă. adjunct al ministrului a-, 
părării naționale, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Filmul, o producție a studiourilor 
coreene, a infăți.șat aspecte din lupta 
eroică dusă de poporul coreean.

După prezentarea filmului a urmat 
o recepție.

(Agerpres)

lumii

A

Ziua națională a Republicii Peru
Excelenței Sale Domnului general de divizie 

JUAN VELASCO ALVARADO
Președintele Republicii' Peru

Aniversarea a 152 de ani de la cucerirea independenței naționale a 
Republicii Peru îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, Excelență, in 
numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, cor
diale felicitări și cele mai bune urări de noi și importante succese pe 
calea propășirii economice și sociale, a țării dumneavoastră,.

îmi exprim convingerea că vizitele reciproc?, contactele și convor
birile dintre reprezentanții țărilor noastre vor contribui la extinderea 
și diversificarea raporturilor bilaterale, în interesul popoarelor român 
și peruan, al păcii-și colaborării internaționale. în acest sens, îmi va 
face o deosebită plăcere să răspund amabilei dv. invitații de a vizita 
Republica Peru.

preună cu reprezentanții altor orga
nizații, ca festivalul să abordeze 
principalele probleme politice ale lu
mii contemporane, cele ale securită
ții și cooperării in Europa, ale în
făptuirii dezarmării generale și. in 
primul rind, a celei nucleare.

întreaga activitate a delegației 
noastre se va desfășura in spiritul

Convorbire cu tovarășul 
ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU, 

prim-secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele Comitetului național de 

pregătire a festivalului

politicii partidului și statului nostru, 
al consecvenței cu care — așa cum 
a reieșit și din recenta hotărire a 
Comitetului Central al C.C. al P.C.R. 
— conducerea partidului și statului, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
militează pentru triumful ideilor so
cialismului, pentru o lume a păcii si 
colaborării. Delegația va înfățișa pe

a

a
activitatea

larg politica internă și externă 
partidului și statului, 
creatoare a poporului pentru dezvol
tarea accelerată economică și socia
lă a țării, condițiile de muncă și 
viață ale tineretului, rolul său activ 
in societatea noastră, perspectivele 
care se deschid tinerei generații in 
lumina programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Reprezentanții tineretului român 
participă la festival cu hotărirea de 
a contribui la afirmarea climatului 
din ce in ce mai favorabil destin
derii și Colaborării, a condițiilor unui 
dialog viu. cu participarea unui nu
măr cit mai mare de organizații, in
diferent de orientările lor politice și 
ideologice, astfel incit festivalul să 
constituie un eveniment de seamă 
pentru afirmarea opțiunilor politice 
înaintate ale tinerei generații, a so
lidarității sale militante cu lupta 
forțelor revoluționare, progresiste și 
democratice din întreaga lume, îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
libertate și independentă, pace și 
progres social.

Convorbire consemnată de 
N. DRAGOȘ

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

astăzi ziua 
tie ani de 
cihd, in

Poporul peruan sărbătorește 
sa națională, împlinirea a 152 
la acel eveniment memorabil 
urma victoriei asupra trupelor coloniale 
spaniole, generalul Jose de San Martin a 
proclamat la Lima, independenta statului 
Peru.

Sosirea la Berlin

delegației române
(Corespondență de
Vineri a sosit la 
română care va

BERLIN 27 - 
la C. Varvara).
Berlin delegația
participa la cel de-al 10-lea Festival 
mondial al tineretului și studenților. 
La punctul de frontieră Zinnwald. 
delegația a fost salutată de repre
zentanții locali ai Uniunii Tineretului 
Liber German și a participat Ia_o a- 
clunare de prietenie organizată de 
gazde.

în aceeași zi. la aeroportul cen
tral din Berlin a sosit conducătorul

delegației române, ton 
fănescu. prim-secretar
U.T.C. El a fost intimpinat de pri
mul secretar al Consiliului Central 
al Uniunii Tineretului Liber German 
(FJJ.J.), Gunther Jahn. A fost pre

tn

Traian Ste
al C.C. al

Recepție la Ambasada Republicii Zair

.7; o

Cu prilejul vizitei in țara noastră 
a delegației Consiliului Legislativ 
Național (Parlamentul) din Republica 
Zair, condusă de Tshisekedi Wa Mu- 
lumba, vicepreședinte al Consiliului 
Legislativ Național, ambasadorul Re
publicii Zair la București, Bokingi 
Embeyolo, a oferit, vineri seara, o re
cepție.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, acad. 
Ilie Murgulescu. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Corneiiu 
Mănescu, președintele Grupului ro
mân din Uniunea interparlamentară,

Dumitru Balalia și Constantin Dincu- 
lescu, președinți ai unor comisii per
manente 
ministrul 
cretar al 
deputați,
Ligii române de prietenie 
rele din Asia și Africa, 
superiori din Ministerul
Externe, oameni de știință, 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice și alți membri al 
corpului diplomatic acreditați in Re
publica Socialistă România.

ale M.A.N., Teodor Vasiliu, 
justiției, Iuliu 
Marii Adunări 
reprezentanți ai

Fejes, se
nzaționale, 
conducerii 
cu popoa- 
funcționari 
Afacerilor 

artă ți

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigător

Nr. 
crt.

zent ambasadorul
R.D.G.. Vasile Vlad.

în seara aceleiași 
avut loc un miting
care au participat oaspeții români 
gazdele.

României

zile, la Berlin 
de prietenie

a 
la 
și

Actuala aniversare 
găsește poporul din 
străvechea țară a in
cașilor angajat intr-un 
amplu proces de tran
sformări înnoitoare, 
care, în mai puțin de 
cinci ani, a reușit să 
modifice radical tradi
ționala fizionomie eco- 
nomico-socială și po
litică a Republicii 
Peru. Acest proces — 
parte integrantă a tran
sformărilor progresiste 
care au cuprins in ul
timii ani America 
Latină — se mani
festă în Peru cu o vi
goare deosebită și in 
forme de certă origi
nalitate, urmărind con
solidarea independen
ței naționale printr-o 
dezvoltare economică 
multilaterală. Intrucit 
aici, ca și in restul 
continentului, monopo
lurile străine acapara
seră de-a lungul tim
pului poziții cheie 
in economie, stăpinind 
cele mai importante 
resurse naturale, ca și 
mijloacele de prelucra
re a lor, procesul re
deșteptării peruane .a 
vizat în primul rind 
preluarea bogățiilor 
înstrăinate de regimu
rile anterioare. La nu
mai o săptămînă de 
la venirea la putere a 
guvernului condus de 
generalul Juan Velas
co Alvarado a fost 
decretată naționaliza
rea zăcămintelor și in
stalațiilor petroliere 
aflate în stăpinirea fir-

mei ..International 
Petroleum Company". 
Data promulgării de
cretului a fost procla
mată „Ziua demnității 
naționale". Seria na
ționalizărilor a conti
nuat cu sectorul căilor 
ferate, al telecomuni
cațiilor, serviciilor de 
electricitate. Au fost 
restituite națiunii pes
te 3 000 de concesiuni 
miniere, intre care 
mine de cupru de o 
mare importanță eco
nomică, s-a instituit 
controlul de stat asu
pra băncilor și a cir
culației devizelor, asu
pra comercializării 
principalelor produse 
de export. Prin apli
carea reformei agrare 
au fost lichidate, in 
primul rînd, vestitele 
„imperii ale zahăru
lui" aparținind fie 
nor afaceriști 
fie oligarhiei autohto
ne. Pe marile plantații 
expropriate s-au con
stituit cooperative ale 
țăranilor, sprijinite de 
stat. Reforma agrară 
a cuprins noi zone ale 
țării, de pe urma ei 
beneficiind pină a- 
cum peste patru mi
lioane de țărani.. Pină 
in 1975 se prevede că 
practic va fi lichidat 
sistemul latifundiar.

Concentrind in jurul 
său cele mai largi for
țe patriotice și progre
siste ale țării, guver
nul actual a reușit să 
reziste presiunilor o- 
ligarhiei interne șl a

Seară culturală

u-
străini.

siderurgia, 
neferoase- 

chimică

monopolurilor străine, 
contifiuind aprofunda
rea prefacerilor prin 
trecerea sub controlul 
statului a . principale
lor ramuri industriale, 
inclusiv 
metalurgia
lor, industria 
și industria pescuitu
lui, ca și prin votarea 
„legii comunităților in
dustriale". care pre
vede participarea
muncitorilor la condu
cerea întreprinderilor, 
prin democratizarea 
invățămiritului și alte 
măsuri.

Poporul român ur
mărește cu viu interes 
și profundă simpatie 
prefacerile importante 
care se desfășoară in 
ultimii ani în Peru, 
eforturile peruanilor 
îndreptate spre valori
ficarea suverană a bo
gățiilor țării, pentru 
accelerarea progresului 
ei multilateral. Româ
nia și Peru au stator
nicit și dezvoltă rela
ții de prietenie și 
laborare bazate 
stimă și respect 
proc. Acordurile 
tente între țările t 
tre creează un ( 
propice colaborării pe 
diverse planuri, consti
tuind totodată premi
se pentru amplificarea 
conlucrării bilaterale, 
in beneficiul ambelor 
țări, al cauzei păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

Poporul român adre
sează poporului pe
ruan de ziua sa națio
nală calde felicitări și 
un cordial salut, urîn- 
du-i noi succese pe 
calea progresului.

i co
pe 

reci- 
exis- 
noas- 
cadru

V. OROS

•>

TRAGEREA LA SORTI PENTRU TRIMESTRUL 11/19735
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigător

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigătnr

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigător

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 
ciștigător

Cite un autoturism 55 710-232-616 115 739-205-2978 175 715-1-95999
DACIA 1 300 in valoare 56 733-201-2845 116 1 720-137-738 176 718-1-4719

^4« 70 flAA 1 57 710-119-421 117 731-103-5846 177 754-1-12645ae <u uliu iei 58 710-138-3263 118 731-106-931 178 711-102-7316
11 Q 731-106-34390 179 716-1-19721

60 715-1-75128 120 761-205-22766 180 716-1-42775
1 760-202-7690 61 715-1-91490 121 761-208-24578 181 716-215-3466
2 725-1-5426 62 715-1-104097 122 761-201-5066 182 742-1-7854
3 736-212-20797 63 710-820-192 123 766-1-14125 183 736-210-2176
4 715-1-64022 64 754-203-4953 124 766-201-6840 184 748-253-325
5 734-103-22569 65 7.11-524-160 125 762-1-31923 185 717-1-28433
6 762-1-33727 66 716-1-37152 126 762-201-19304 186 717-1-45526
7 702-1-53566 67 716-1-52075 127 734-103-8749 187 713-101-1308
8 709-1-62031 68 724-519-313 128 734-103-39423 183 724-1-8028
9 715-1-6364 69 748-202-1525 129 763-1-17495 189 714^147-18

10 710-127-199 70 748-1-13459 130 764-1-6462 190 750-208-1101
11 734-1-15056 71 717-1-19408 131 764-203-16000 191 719-1-7442
12 719-1-16126 72 717-1-40975 132 759-1-11716 192 719-201-10355
13 702-1-41372 73 717-216-4100 133 759-1-73625 193 719-203-9756
14 707-211-396 74 713-194-4071 134 759-1-103739 194 716-425-26
15 705-1-8015 75 738-256-249 135 759-1-125117 195 727-1-26323
16 762-207-12419 76 749-202-246 136 759-1-140224 196 727-1-42887
17 706-314-1073 77 731-253-546 137 759-205-4744 197 733-217-240

.18 741-1-2489 78 715-506-802 133 738-103-18745 198 741-201-9270
19 764-1-12149 79 719-202-1234 139 760-1-6789 199 741-213-370
20 709-1-28833 80 711-203-3331 140 760-1-45863 200 756-1-10683
21 . 76.1 -205-29085 81 727-1-18088 141 760-206-14196 201 745-1-3001
22 717-1-30217 82 727-1-38514 142 760-208-3164 202 750-1-26653
23 715-1-87487 83 725-1-3843 143 760-201-8796 203 750-211-15864
24 715-1-52926 84 716-522-29 144 765-1-2578 204 734-1-13743
25 732-1-45983 85 741-212-2590 145 701-1-6877 205 740-1-3898
26 715-1-43426 86 756-1-5417 146 701-201-2982 206 702-612-39
27 740-1-13914 87 750-201-3293 147 702-1-19493 207 736-202-7273
28 734-103-39290 88 750-1-19067 148 702-1-43092 208 710-204-2467
29 711-102-4557 89 750-211-11085 149 702-208-638 209 736-1-39439
30 761-208-18157 90 734-1-3847 150 713-1-4819 210 736-1-57039
31 701-205-2566 91 734-202-356 151 735-1-12959 211 736-212-14625
32 719-212-1677 92 714-1-1980 152 735-1-30867 212 719-717-99
33 702-1-2715 93 746-1-10382 153 703-1-15368 213 704-810-73
34 702-1-36821 94 736-258-508 154 734-71-342 214 741-207-882
35 702-1-52621 95 736-1-31088 155 706-314-1131 215 758-205-457
36 752-205-1706 96 736-t-52469 156 706-164-279 216 745-205-2861
37 702-826-32 97 • 736-212-3812 157 732-1-32780 217 743-1-8337
38 735-1-26566 98 736-279-3576 158 732-1-48242 218 743-1-43909
39 ' 703-1-5457 99 704-418-129 159 721-210-91 219 743-1-61652
40 703-1-26549 100 741-1-18523 160 709-1-17404 220 743-207-1167
41 703-203-1029 101 758-1-3168 161 709-1-49915 221 743-213-114
42 706-102-2717 102 745-2-14167 162 709-1-67188 222 747-1-6521
43 732-1-25170 103 723-134-962 163 709-202-2663 223 755-202-3736
44 732-1-44191 104 743-1-35657 164 709-217-8637 224 728-1-7459
45 705-1-8763 105 743-1-56790 165 724-104-17343 225 752-1-18425
46 720-1-820 106 743-1-70367 166 721-251-1087 226 - 752-1-41507
47 709-1-42226 107 743-209-8558 167 708-1-18392 227 753-205-550
48 709-1-62580 103 737-1-1297 168 710-1-9579 228 704-1-8334
49 709-1-75516 109 712-205-1639 169 738-1-3211 229 739-1-6162
50 709-217-2520 110 755-1-3348 170 733-201-11943 230 723-1-8353
51 724-104-8152 111 727-137-8261 171 710-120-2879 231 731-103-20900
52 724-151-667 112 752-1-36910 172 *715-1-19684 232 731-106-21228
53 708-1-13989 113 752-203-696 173 715-1-60515 233 731-111-11420
54 713-324-163 114 704-1-921 174 715-1-81300 234 761-205-28860

235
236
237
238
239
249
241
242
243
244
245
246
247
248
249
259
251
252
253
254
255
256
257
258
259
269
261
262
263
264
265
266
267
268
269
279
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
235
286
287
283
289
299
291
292
293
294
295
296
297
298

761- 208-32433
762- 207-10428 
766-1-24122 
762-1-14627 
762-1-36646
762- 210-6054 
734-103-25248
734- 103-43826
763- 139-3632
764- 1-16486

■ 764-208-4094 
759-1-39476 
739-1-84880 
759-1-110989 
759-1-130396 
759-1-144520
759- 205-11842 
738-103-23905
760- 1-28071 
760-1-50657 
760-206-20328 
760-209-2810 
760-202-2307
765- 1-13827
701- 205-2521
719- 212-1583
702- 1-2190 
702-1-36723 
702-1-52560 
752-205-16:16
702- 815-475
735- 1-26517
703- 1-5256 
703-1-26497 
703-203-830 
706-102-2587 
732-1-25005
732- 1-44139- 
705-1-8709
720- 1-744 
709-1-42130 
709-1-62516 
709-1-75472
709- 217-2359 
724-104-8014 
724-151-621 
708-1-13935 
713-324-111
710- 232-567
733- 201-2197 
710-118-579 
710-138-3213 
715-1-50540 
715-1-75066 
715-1-91437
715- 1-103995
710- 820-126 
754-203-4900
711- 506-728
716- 1-37081 
716-1-52033 
724-519-2'14 
748-202-1447 
748-1-13409

se prezințiCișligătorilor care nu
la sucursalele sau filialele C.E.C. 
in termen de 30 zile de la data tra
gerii li se vor pl,ăti ciștigurile In

Congres al F.I.J.E.T.
Vineri. 27 iulie a.c., la Casa zia

riștilor din București a avut Ioc o 
conferință de presă prilejuilă de găz
duirea in țara noastră, în perioada 
29 septembrie-9 octombrie 1973. a 
celui de-al XVIII-lea Congres și a 
Adunării Generale ale Federației 
Internaționale a Ziariștilor și Scrii
torilor de Turism (F.I.J.E.T.). fede
rație la care sint afiliate organizații 
naționale din peste 25 de țări din 

continente. Lu
au ca temă 
scriitorului de 

turistului mo- 
la Congres vor 
o călătorie de

Europa 
crările 
..Rolul 
turism 
dern“. 
face, in continuare, 
studii și documentare. La conferința 
de presă au participat ziariști români 
și străini, atașați de presă ai unor 
ambasade străine la București.

și de pe alte 
congresului 

ziaristului și 
in formarea 
Participants

Numărul 
libretului 
ciștigător

717-1-19297 
717-1-40910 
717-216-4017
713- 194-4014
733- 256-190
749- 202-167 
731-253-486
715- 506-706
719- 202-1166
711- 203-3277 
727-1-17082 
727-1-33464 
725-1-3757
716- 521-22 
741-212-2442 
756-1-5331
750- 201-3177 
750-1-18938 . 
750-211-11024
734- 1-3518 
734-202-102
714- 1-1880 
746-1-10342 
736-258-317 
736-1-30971 
736-1-52415 
736-212-3534
736- 279-3503 
704-418-82 
741-1-18476
758- 1-3063 
745-2-14100 
723-134-914 
743-1-35505 
743-1-56692 
743-1-70318 
743-209-8501
737- 1-1222
712- 205-1574 
755-1-3305 
727-137-8221 
752-1-36854 
752-203-382 
704-1-735 
739-205-2934
720- 137-568 
731-103-5198 
731-106-454 
731-106-34349 
761-205-22642 
761-208-24473
761- 201-4970 
766-1-13976 
766-201-6785
762- 1-31382
762- 201-19250 
734-103-8431 
734-103-39366
763- 1-17445
764- 1-6170 
764-203-9951
759- 1-11171 
759-1-73384

a 23 
le la 
sale

Poporul peruan sărbătorește 
iulie împlinirea a 152 de ani 
cucerirea independenței țării 
Mabcind acest eveniment. Institutul 
român pentru relațiile culturale <u 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-peruană au organizat, 
o seară culturală.

Cuvîntul de deschidere a 
testării a fost rostit de Mircea 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie româno-peruane.

în continuare, scriitorul Darie No- 
văceanu a prezentat expunerea inti
tulată „Peru — spațiu și cultură”,

In asistență se aflau Andrei Vela, 
vicepreședinte al Institutului 
pentru relațiile culturale cu 
tatea, funcționari superiori < 
nisterul Afacerilor Externe, 
ai Asociației de 
peruane, oameni

Au participat, 
rique E. Laroza, 
blicii Peru in țara noastră, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

vineri,

mani • 
Dima,

român 
străinâ- 
din Mi- 
membri 

româno-prietenie
de artă și cultură, 
de asemenea, Er.- 
ambasadorul Repu-

Nr. 
crt.

Numărul Numărul
libretului libretului
ciștigător ciștigător

759-1-103661 425 760-204-633
759-1-125053 426 741-201-11851
759-1-140178 427 758-216-400
759-205-4581 428 756-206-495
738-103-18659 429 745-1-5250
760-1-6296 430 750-1-28042
760-1-45779 431 750-211-17050
760-206-14083 432 734-1-15708
760-208-2877 433 740-1-6849
760-201-8699 434 702-902-122
765-1-2193 435 736-202-9382
701-1-8486 436 719-134-113
701-201-4467 437 736-1-41436
702-1-22587 438 736-1-58325
702-1-44588 439 736-212-16490
702-218-2307 440 736-211-911
713-1-6324 441 711-1-5198
735-1-15701 442 741-219-143
735-1-32038 443 723-422-31
703-1-17378 444 723-102-3053
703-201-610 445 743-1-14807
706-319-391 446 743-1-45788
706-164-1532 447 743-1-63025
732-1-34852 448 743-207-3408'
732-1-49322 449 745-201-1775
705-205-346 450 747-1-8893
709-1-22190 451 755-202-5265
709-1-51960 452 728-1-8633
709-1-68502 453 752-1-22114
709-208-2923 454 752-1-42667
709-217-9847 455 711-212-383
724-104-19205 456 704-254-43
724-422-190 457 739-1-8077
708/209-319 458 723-1-9787
710-1-11624 459 731-103-23113
722-123-1388 460 731-106-24133
733-201-13215 461 731-111-12999
710-120-56.17 462 761-205-30200
715-1-26453 463 761-208-34254
715-1-62772 464 762-207-13107
715-1-83005 465 766-1-26047
715-1-97276 466 762-1-18515
718-1-6643 467 762-1-37864

'754-1-14604 468 762-210-9513
711-102-9220 469 734-103-28096
716-1-22865 470 734-103-44954
716-1-44278 . 471 763-139-5132
716-215-5793 472 764-1-18101
742-30-71 473 764-208-7205
736-210-3533 474 759-1-45726
748-337-153 475 759-1-88273
717-1-30432 476 759-1-113094717-1-46862
713-101-3038 477 759-1-131915
724-1-10800 478 • 759-1-145685
719-1-2451 479 764-202-3615
724-223-139 480 759-207-332
719-1-10277 481 760-1-31860
719-201-11706 432 760-1-51930
719-203-11054 483 760-206-21586
717-170-674 484 760-209-4934
727-1-28374 485 760-202-8193
727-1-44077 486 765-1-15335

numerar (valoarea autoturismului, 
mai puțin contribuția de 5 000 lei). 

Titularilor libretelor de economii 
care in cursul unui an premergător

la sorti au mâl ciștigat sautragerii
au cumpărat autoturisme, ciștigu
rile li se achită in numerar.

Cronica zilei
m.,

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a trimiși 
generalului de brigadă' Miguel Angel 
De la Fior' Văile, ministrul rela'țiilotj! 
externe ăl Republicii Peru, o tele
gramă de 
naționale a

felicitare eu ocazia zilei 
acestei țări.

*
afacerilor externe al Re-Ministrul 

publicii Socialiste România, Georgs 
Macovescu, a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Belgiei. Renaat Van Elslande, priri 
care mulțumește 
adresate cu 
tării sale.

pentru felicitările 
prileful zilei naționale a

★
iulie a.c., a părăsit de- 
noastră Huot Sambath, 
extraordinar și plenipo-

Republica

Vineri. 27 
tinitiv țara 
ambasadorul 
tențiar al Cambodgiei in 
Socialistă România.

fr
Comisiile de repartizare 

venților din promoția 1973 
sităților și institutelor tehnice 
încheiat lucrările. Timp de o săptă- 
mină. ele au oferit tinerilor ingineri, 
economiști, profesori și alți specia
liști locuri de muncă potrivite pre
gătirii dobindite de-a lungul stu
diilor : în uzine și întreprin
deri. instituții de învățămint. Dis
tribuirea absolvenților s-a efectuat 
prin alegerea posturilor de către cel 
interesați, in ordinea rezultatelor ob
ținute la învățătură, cu respectarea 
planului anual de repartizare nume
rică în producție. Au avut prioritate, 
indiferent de medie, cei care au so
licitat să lucreze in comunele unde 
domiciliază ei, soțul (soția) sau pă
rinții lor. ori in comune apropiate. 
Așa cum precizează Ministerul Edu
cației și învățămîntului. anul acesta 
a fost interzisă repartizarea absol
venților in aparatul administrativ 
sau funcționăresc al ministerelor și 
instituțiilor centrale.

Promoția anului 1973 
de învățămint superior 
zi — numără aproape 
solvenți.

a absolj- 
a univerj- 

și-au

a instituțiilor
— cursuri de 
23 000 de ab-

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE CAIAC-CANOE

Camplonatele mondiale de caiac- 
canoe au continuat Ia Tampere (Fin
landa) cu serii și recalificări in pro
bele de viteză, pe distanța de 500 m. 
Ca și in probele olimpice, disputate 
in prima zi. toate echipajele româ
nești s-au calificat pentru semifinale 
sau finale. Reprezentantul nostru in 
proba de canoe simplu, campionul 
olimpic Ivan Patzaichin, a ciștigat 
prima serie cu timpul de 2’00”8/10, 
intrecind pe Fedulov ‘
Crvetka (Cehoslovacia) 
(Finlanda). Pe primele locuri în se
riile respective s-au clasat, de ase
menea, echipajele României de caiao 
dublu, canoe dublu, ștafeta 4X500 m.

(U.R.S.S.), 
și Timo

Atletism pe stadionul 
Republicii

Astăzi și miine, incepind de 
la ora 16. vor avea loc. pe sta
dionul. Republicii din Capitală, 
întrecerile Balcaniadei juniori
lor. Iau parte atleți din Bulga-1 
fia. Grecia. Iugoslavia. Turcia și 
România.

Invităm și pe această cale, 
pe profesorii de educație fizică 
și pe elevii din școlile bucureș- 
tene să participe la această fru
moasă manifestare atletică a 
celor mai buni juniori din Bal
cani.

i



viața internațională
CHILE

Înțelegere privind angajarea 
unui dialog intre Unitatea Populară 

și opoziția centristă
• Măsuri de contracarare a grevei patronilor de autocami
oane • Elemente teroriste l-au asasinat pe aghiotantul 

șefului statului
SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager

pres). — în urma propunerii pre
ședintelui Salvador Allende, pre
ședintele Partidului Democrat-Creș- 
tin din Chile, Patricio Aylwin, a de
clarat că, s-a ajuns la o înțelegere 
cu Unitatea Populară în vederea an
gajării unui dialog intre această co
aliție șî opoziția centristă (democrat- 
creștinii). Convorbirile, programate 
să înceapă la începutul săptăminii 
viitoare, au drept scop găsirea unei 
soluții care să înlăture pericolul ți
nui război civil intern și o rezolvare 
a momentului politic actual.

Pe de altă parte, reacțiunea a 
recurs la o nouă încercare de a 
submina activitatea guvernului popu
lar prin hotărîrea Confederației pro
prietarilor de autocamioane din 
Chile de a . declara grevă. „Această 
grevă — a spus președintele Allende 
— are aceleași caracteristici ca și 
acțiunea sedițioasă a patronatului 
din luna octombrie a anului tre
cut. acțiune care a avut urmări atit 
de nefaste pentru economia naționa
lă și a costat poporul chilian atîtea 
sacrificii. Conducătorii confederației, 
care au strînse legături cu organi
zația profascistă ..Patrie și liberta
te". fac caz de revendicări pseudo- 
sindicale, avînd scopuri politice bine 
definite". Președintele Allende a .a- 
nunțat că guvernul va replica la în
cercarea reacțiunii prin adoptarea 
măsurilor necesare. în acest sens, 
autoritățile au dispus rechiziționarea

vehiculelor de transport, ai căror 
proprietari au perturbat activitatea 
productivă.

După cum a declarat subsecreta
rul de stat pentru problemele trans
porturilor, Jaime Faivovich, peste 
30 000 de conducători auto, dintre 
care majoritatea sint proprietari de 
camioane, nu au urmat ordinul la 
grevă și depun eforturi, alături de 
organizațiile de transport ale statu
lui. de a contracara acțiunea antipa
triotică a așa-zișilor greviști. Alte 
două sindicate din transporturi au 
refuzat să se ralieze Confederației 
proprietarilor de autocamioane, dc- 
clarînd, intr-un comunicat dat publi
cității, că susțin guvernul Unității 
Populare.

La Santiago de Chile s-a anunțat 
oficial că ofițerul de marină. Ar
turo Araya Marin, aghiotant al pre
ședintelui Salvador Allende, a fost 
asasinat, în dimineața zilei de vineri, 
de către elemente teroriste.

Potrivit agenției France Presse, te
roriștii, aparținind unei grupări de 
extremă dreaptă, au azvîrlit o bom
bă în clădirea unde locuia Arturo 
Araya Marin. împușcindu-I cu o ra
fală de mitralieră in momentul in 
care acesta, trezit din somn, deschi
dea ușa locuinței pentru a observa 
cărui fapt i se datora zgomotul.

Poliția chiliană a declanșat o vastă 
operațiune de cercetare pentru prin
derea asasinilor.

Vizita delegației
R. D. Vietnam 

în Polonia
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 

27 iulie, la întreprinderea de repa
rat vagoane ,,Ho Și Min“, de lingă 
Varșovia, a avut loc un miting al 
prieteniei polono-vietnameze, cu 
prilejul vizitei în Polonia a delega
ției de partid și guvernamentale a 
R. D. Vietnam, condusă de Fam 
Van Dong, membru al Biroului Po
litic. al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, primul mi
nistru al guvernului R. D. Vietnam.

La miting au rostit cuvîntări 
Piotr Jaroszewicz. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și Fam Van Dong 
— relatează agenția P.A.P,

In sprijinul unei abordări 
eficiente a ansamblului 

problemei dezarmării
GENEVA 27 (Agerpres). — Luind, 

cuvintul în cadrul celei de-a 616-a 
ședințe a Conferinței Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, 
șeful delegației R.S.F. Iugoslavia, 
ambasadorul Mirceta Cvorovic, s-a 
referit la situația actuală nesatisfă
cătoare pe planul negocierilor, in 
raport cu continuarea accelerată a 
cursei înarmărilor. Vorbitorul a apre
ciat că ar fi de o deosebită utilitate 
să se reexamineze posibilitățile pen
tru lansarea unei noi abordări a în
tregului complex al problematicii 
dezarmării și a propus ca Adunarea 
Generală să se ocupe în mod serios 
de ansamblul chestiunilor de dezar
mare.

Mitingul popular Prezentarea scrisorilor de acreditare
de la Santiago de Cuba

Cuvîntarea rostită de Fidel Castro

HAVANA 27 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor prilejuite de cea 
de-a 20-a aniversare a Insurecției na
ționale cubaneze, in orașul Santiago 
de Cuba, unde în urmă cu două de
cenii un grup de tineri palrioți. con
duși de Fidel Castro, au luat cu asalt 
cazarma Moncada, a avut loc un 
mare miting popular, precedat de 
solemnitatea înmînării de medalii și 
diplome de eroi ai muncii.

în tribuna oficială au fost prezenți 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul ministru al 
guvernului revoluționar, Osvaldo 
Dorticos, președintele republicii, 
Raul Castro, ai doilea secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, ministrul for
țelor armate revoluționare, alți con
ducători de partid și de stat cuba
nezi. Au fost, de asemenea, prezenți 
membrii delegațiilor de peste hotare 
prezente la festivități, între care și 
delegația de partid și guvernamenta
lă a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

țională și socială. O dată cucerită pu
terea — a relevat vorbitorul — s-a 
trecut la înfăptuirea programului de 
la Moncada, al cărui obiectiv princi
pal era desființarea claselor exploa
tatoare, a relațiilor de producție ca
pitaliste, edificarea unei societăți noi 
în 'Cuba — societatea socialistă. A- 
cest program economic și social s-a 
realizat intru totul. „Este suficient — 

,a declarat Fidel Castro — să medităm 
asupra extraordinarului avans reali
zat în Cuba prin abolirea sistemului 
capitalist și a oricăror forme ale ex
ploatării omului de către om. Forța 
revoluției, cubaneze rezidă in însuși 
caracterul ei socialist".

Referindu-se apoi la cîteva proble
me ale situației social-politice de pe 
continent, primul ministru cubanez a 
subliniat necesitatea instaurării unor 
norme noi în relațiile interamericane, 
în conformitate cu realitățile lumii 
de azi și cu interesele popoarelor la- 
tino-americane. El a făcut un apel 
pentru desfășurarea de eforturi co
mune in vederea creării unui climat

Fidel Castro a rostit o amplă cu- de pace, colaborare și înțelegere în
vintare, în care a trecut în revistă regiune, care să permită o dezvoltare
momentele importante ale luptei po- liberă și suverană a tuturor țărilor
porului cubanez pentru eliberarea na- de pe continent.

de către ambasadorul României in Republica 
Vietnamului de Sud

VIETNAMUL DE SUD 27 (Ager
pres). — Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Republica Vietna
mului de Sud, Petre Tănăsie, a fost 
primit, la 24 iulie, în zonele elibe
rate, de către Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de Eli
berare, președintele Consiliului Con
sultativ al Republicii Vietnamului de 
Sud, căruia i-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis președintelui Nguyen Huu 
Tho, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, un salut prietenesc, cordial 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, iar eroicei 
populații sud-vietnameze — noi suc
cese pe calea realizării aspirațiilor 
sale de libertate națională, de dez
voltare economică și socială indepen
dentă.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis, președintele Nguyen Huu Tho 
a rugat pe ambasadorul român, in 
numele populației, al Frontului Na
țional de Eliberare și Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, să transmită 
P.C.R., guvernului și poporului ro
mân profunda lor gratitudine pentru 
sprijinul acordat luptei de eliberare 
națională â populației sud-vietname
ze. precum și cele mai călduroase 
urări de sănătate și fericire perso
nală președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și de noi succese 
poporului român în construirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

între președintele Consiliului .Con
sultativ al Republicii Vietnamului de 
Sud și ambasadorul român a avut loc 
o discuție cordială cu privire la dez
voltarea și întărirea prieteniei fră
țești dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Vietnamului de 
Sud.

MINISTRUL INDUSTRIEI CHIMICE AL ROMÂNIEI 
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN CEHOSLOVACIA

URUGUAY

Eliberarea unor 
conducători 

ai coaliției de stingă
MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 

Autoritățile uruguayene au hotărît 
eliberarea celor patru conducători ai 
coaliției de stingă — „t’rehte Am- 
plio", arestați în&ufsul zilei <țe luni : 
Jose Luis Massera, membrii al Co
mitetului Executiv al C.C. al Parti
dului Comunist din Uruguay, Jose 
Pedro Cardoso, niembru al Comite
tului Executiv al Partidului socia
list, Hugo Batalla. liderul unui sec
tor al partidului „Colorado", care face 
parte din „Frente Amplio", și Juan 
Pablo Terra, președintele Partidului 
democrat-creștin.

Continuă -să se afle sub stare de 
arest, de peste douăzeci de zile, pre
ședintele organizației „Frente Am
plio", generalul Liber Seregni, și 
alți doi membri ai conducerii coali
ției — generalul Victor Licandro și 
colonelul Pablo Zufriategui.

De asemenea, se află arestat pre
ședintele partidului ,.Blanco", de opo
ziție, Homar Murdoch.

ÎN CONGRESUL S. U. A.

Cereri de reducere a trupelor 
americane în străinătate

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
în legătură cu dezbaterile care au 
loc în problema prezenței forțelor 
armate ale S.U.A. în străinătate, 
grupul senatorilor democrat! a ce
rut să se procedeze la o reducere 
substanțială, pe etape, in cursul ur
mătoarelor 18 luni, a acestor forțe, 
care numără peste 600 000 de mili
tari. La rîndul lor. deputății demo- 

' erați din Camera Reprezentanților 
au adoptat un proiect de rezoluție 
care preconizează reducerea forțelor 
armate ale S.U.A. amplasate în 
unele țări vest-europene.

într-un raport prezentat în cadrul 
Comisiei pentru afacerile externe a 
Senatului american, liderul majori
tății democrate, Mike Mansfield, a- 
bordînd unele probleme ale politi
cii externe a S.U.A.. a apreciat că, 
în prezent, se afirmă in lume un 
curs al destinderii. Senatorul demo
crat a declarat că. în acest context, 
devine evident „costul uriaș al po
liticii militare a S.U.A., care a sub
minat moneda americană, a stimu
lat procesul inflaționist" și a dus la 
ignorarea a numeroase dificultăți și 
probleme interne. Mansfield s-a 
pronunțat în documentul menționat, 
pentru reducerea forțelor armate a-

mericane amplasate în Europa oc
cidentală.

Luind cuvîntul in fața unei co
misii senatoriale care intreprinde o 
anchetă în 'problema prezenței for
țelor armate ale S.U.A. în străină
tate, senatorul Edmund Muskie a 
afirmat că. în ultimul timp. în Eu
ropa au avut loc o serie de -eveni
mente, importante. între care, Gon- 
ferință pentru securitate și coope
rare și începerea consultărilor de la 
Viena privind reducerea trupelor in 
Europa centrală, care au schimbat 
situația politică a continentului. Se
natorul american a declarat că. in 
funcție de aceasta, este momentul ca 
problema prezenței trupelor ameri
cane în Europa occidentală să fie 
examinată cu o mai mare atenție.

Adunare festivă la Phenian
PHENIAN 27 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc o adunare festi
vă, consacrată celei de-a 20-a ani
versări a victoriei repurtate în răz
boiul de eliberare a patriei (1950— 
1953). în prezidiul adunării s-au a- 
flat Kim Ir. membru al Comitetu
lui Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, premierul Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene, 
alți conducători coreeni.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de general-colonel Han Ik Su, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, șeful Direcției generale 
politice a Armatei populare coreene. 
El s-a referit la succesele înregis
trate de poporul R.P.D. Coreene in 
construcția pașnică și în apărarea 
țării și a subliniat deosebita impor
tanță a programului în cinci puncte 
de reunificare a patriei, avansat de 
președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen.

Vorbitorul a relevat, totodată, 
sprijinul acordat de țările socialiste 
și de popoarele iubitoare de pace 
din întreaga lume, luptei drepte a 
poporului» -coreean pentru reunifi- 

' carea independentă și pașnică a pa- 
* triei, și a exprimat sentimente de 
gratitudine față de acest sprijin.

★
în prezența lui Kim Ir Sen, se

cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și a altor conducă
tori de partid și de stat coreeni, la 
Kiyang, în apropierea capitalei. Phe
nian, a avut loc, joi, festivitatea pri-

lejuilă de intrarea în funcțiune a 
uzinei de tractoare „Kumsong" — 
relatează agenția A.C.T.C.

Colectivul de muncitori și tehni
cieni al noii uzine a închinat această 
realizare celei de-a 20-a aniversări 
a victoriei în războiul de eliberare.

Reuniunea Comitetului 
special al 0. N. U. D. I.

VIENA 27 (Agerpres). — La Viena 
au început lucrările unei reuniuni a 
Comitetului special al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea 
Industrială (O.N.U.D.I.), la care iau 
parte reprezentanți ai 27 de state. 
Reuniunea va examina măsurile le
gate de realizarea politicii pe termen 
lung a O.N.U.D.I., în baza unor re
comandări elaborate de un grup de 
specialiști, creat în temeiul unei re
zoluții a Adunării Generale a O.N.U. 
Recomandările se referă la politica 
O.N.U.D.I. în domeniul dezvoltării 
industriale, schimbul de informații 
în problemele industriale, folosirea 
integrală a resurselor naturale de 
către țările în curs de dezvoltare, 
întărirea rolului coordonator al 
O.N.U.D.I. în cadrul Națiunilor Unite 
în problemele ce fac obiectul activi
tății acestei organizații, vor fi exa
minate, de asemenea, problemele de 
ordin organizatoric și financiar pri
vind activitatea viitoare a O.N.U.D.I.

PRAGA 27 (Corespondență de la 
C. Prisăcaru).— Ministrul industriei 
chimice al României, Mihail Flores- 
cu, și-a încheiat, vineri, vizita în
treprinsă în Cehoslovacia, la invi
tația miniștrilor industriei din R. S. 
Cehă și R. S. Slovacă.

Vineri dimineață, el a avut la 
Bratislava o întrevedere cu vice
președintele guvernului R. S. Slova
ce, Julius Hanus, in cadrul căreia 
au fost discutate aspecte ale cola
borării româno-slovace in domeniul 
chimiei.- Oaspetele român a avut, de 
asemenea, convorbiri cu Bohuslav 
Havlin și Ladislav Seliga. locțiitori 
ai ministrului industriei acestei re
publici, și a vizitat combinatele chi
mice „Slovnaft" și „Gheorghi Di

mitrov" din Bratislava, precum șl 
alte obiective industriale din Slova
cia.

în Încheierea vizitei a fost semnat 
un protocol privind adîncirea colabo
rării intre cele două țări în dome
niul chimiei. Documentul a fost 
semnat, din partea română, de 
M. Florescu, ministrul industriei chi
mice. iar din partea cehoslova
că de O. Svacina, ministrul industriei 
R. Ș. Cehe. La semnare a fost de 
față însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Praga, Simion-Vlad 
Popa.

Vineri seara, tovarășul Mihail Flo
rescu a părăsit Praga, îndreptîndu-ss 
spre patrie.

Tîrgul internațional de la Damasc
Conducătorul delegației române primit de premierul sirian

DAMASC 27 (Agerpres). — (Cores
pondență de la C. Ionescu). Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene. Mahmoud 
El-Ayoubi, l-a primit pe Ion Qr.ă.- 
ciuW. ' ifiimsiruT ' industriei ușoare, 
conducătorul delegației române invi
tate să participe la deschiderea Tir- 
gului internațional de la Damasc.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire cordială, în cursul căreia s-a 
exprimat, de ambele părți, dorința 
de a dezvolta relațiile prietenești și 
colaborarea multilaterală între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Siriană. în cursul ace-

leeași zile, ministrul român a avut 
întrevederi cu dr. Mohammed Aii 
Al-Imadi. ministrul sirian al econo-j 
miei .și comerțului exterior, și cli 
Hașșap, Mohammed t.-AIl El-Khatib; 
ministrul industriei.
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Monopolurile petroliere 
pe banca acuzării

Scandalul in jurul 
conspirației celor 18 
mari corporații petro
liere americane, care 
au violat în mod fla
grant legea antitrust, 
capătă pe zi ce trece 
proporții tot, mai mari. 
Comisia federală pen
tru comerț. (F.T.C.) a 
dat publicității, zilele 
trecute, o declarație 
conținind principalele 
capete de acuzare îm
potriva unui număr de 
opt asemenea compa
nii, învinuite „de a fi 
conspirat în ultimii 23 
de ani pentru monopo
lizarea. pieței interne a 
petrolului" și pentru 
a determina falimen
tul companiilor mal 
mici, in vederea aca
parării lor'. Este vorba 
de companiile „Exxon", 
fosta „Esso", „Texaco", 
„Gulf OU". „Mobil 
Oii", „Standard Oii of 
California", „Standard 
Oil of Indiana", „Shell 
Oil" și „Atlantic Rich
field".

Declarația, enumera 
11 capete de acuzare, 
conchizind că „cele opt 
firme — care au ajuns 
să controleze 58 la 
sută din rafinăriile tă
rii, 64 la sută din re
zervele interne de ți
ței și 55 la sută din 
vinzările de benzină — 
au realizat profituri și 
dividende care depă
șesc cu mult pe cele 
pe care le-ar fi obți
nut in condițiile in 
care n-ar fi înăbușit 
competitivitatea pe 
piața autohtonă". Așa, 
de pildă, potrivit da
telor oficiale, „în pri
mul pătrar al anului 
curent profiturile com
paniei . „Exxon" au 
sporit cu 43.1 la sută 
față de ■ cele realizate 
in perioada corespun
zătoare a anului tre

cut, iar ale firmei 
„Shell" — cu 49,5 la 
sută. Aceste cifre șo
chează cu atit mai 
mult — scrie „Ncw 
York Times" — cu cit 
numeroase companii 
din aceeași ramură e- 
conomică, dar din 
afara conspirației, au 
înregistrat deficite e- 
norme, iar altele au 
fost complet ruinate.

„Acaparînd poziții de 
monopol pe piața in
ternă — se arată in 
declarația amintită — 
„cei 8“ au refuzat 
să vîndă produse pe-

CORESPONDENȚA 
DIN 

WASHINGTON

troliere companiilor 
distribuitoare indepen
dente, impingindu-le 
la faliment. Folosin- 
du-se de gigantica lor 
putere economică — 
capitalul de care dis
pun se ridică la 75,8 
miliarde de dolari — 
regii neincoronați ai 
petrolului au conspirat 
și exercitat presiuni 
asupra forurilor pu
terii de stat pentru a- 
doptarea unor hotărlri 
care să le faciliteze 
expansiunea monopo
listă. Au adoptat un 
așa-zis „curs concer
tat de acțiune", pen
tru a menține ridicate 
profiturile in sectorul 
distribuției benzinei și 
a le micșora pe cele 
din sectorul de rafi
nare, cu scopul evident 
de a descuraja alte 
companii să constru
iască rafinării și a 
lăsa astfel „celor 8“ 
controlul aproape ex
clusiv atit asupra dis
tribuției, cit și asupra

rafinării. Au creat ac
tuala criză acută de 
benzină in tară pentru 
a putea justifica ma
jorarea prețurilor a- 
cestui produs. acțio- 
nind, astfel, după mo
delul clasic al mono
polului : „sporirea pro
fiturilor prin restrin- 
gerea artificială a pro
ducției".

După cum era de 
așteptat, conducerea 
companiilor vizate in 
actul de acuzare a 
respins total învinui
rile aduse. F.T.C. insă 
a anunțat că aceasta 
nu poate in nici un fel 
schimba coordonatele 
problemei și ca atare 
a anunțat primul pas 
in confruntarea cu 
giganții industriei pe
troliere : începerea au
dierilor in fața tribu
nalului legal adminis
trativ al F.T.C., care 
urmează să recoman
de măsuri de „demo- 
nopolizare".

Intrucit te aștepta 
ca acest mare proces 
antitrust să. dureze 
mai mulți ani — fir
mele in cauză au dat 
de înțeles că vor re
curge la Curtea de a- 
pel și, in cele din urmă, 
la Curtea supremă 
a S.U.A. Administrația 
Nixon, pentru a pre
veni agravarea crizei 
benzinei, a anunțat că 
va impune companii
lor petroliere cote o- 
bligatorii de distribui
re a benzinei și com
bustibililor lichizi pe 
state, regiuni, orașe și 
districte. Se crede că 
aceste măsuri vor a- 
tenua efectele econo
mice negative, genera
te de marea conspi
rație a monopolurilor 
petroliere.

C. Alexandroaie

Consiliul Mondial al 
Păcii a £ăcut apel la toate orga
nizațiile și mișcările internaționale 
sau naționale, care se pronunță pen
tru, pacea și independența popoarelor 
din Indochina, să proclame, în acest 
an, luna august — luna luptei pen
tru eliberarea deținuților politici și 
garantarea libertăților democratice 
în Vietnamul de sud. în-tr-o decla
rație, dată publicității la Helsinki, se 
apreciază că realizarea acestor obiec
tive constituie o cerință vitală pen
tru aplicarea Acordului de la Paris 
privind încetarea războiului și resta
bilirea păcii in Vietnam.

Franța va participa la 
negocierile multilaterale 
din cadrul G.fl.T.T.,dar aceas- 
tă participare nu implică o acceptare 
incă de la început a tuturor orien
tărilor care ar putea fi stabilite în 
cursul discuțiilor, a declarat premie
rul francez, Pierre Messmer. In 
plus, a precizat premierul, dacă o 
criză monetară occidentală va avea 
consecințe grave la nivel economic, 
Franța ar căuta o soluție la nivel 
vest-european, iar în ultimă instanță 
și-ar putea reconsidera atitudinea. 
El a reamintit, de asemenea, poziția 
Franței în legătură cu începerea ne
gocierilor de la Tokio, declarînd că 
inițiativele franceze din ultimul timp 
pentru realizarea prealabilă a unui 
echilibru al sistemului monetar in- 
teroccidental nu au dus la rezultatele 
scontate.

Guvernul argentinean 8 
hotărît exproprierea in interes pu
blic a trei societăți britanice fun
ciare, care posedă peste 600 000 ha 
de pămint în provincia meridională 
Santa Cruz. Această măsură, care a- 
fectează societățile „Patagonian 
Sheep Farming Company Limited", 
„Coronei S.A.“ și „Pardo Darwin", 
se bazează pe prevederile constitu
ției privind eliminarea din agricul
tura țării a marilor latifundii.

Un program de dezvolta
re a colaborării sovieto- 
franceze ln domeniul științei și 
tehnicii, pe o perioadă de zece «ni, 
a fost semnat la Moscova de mi
nistrul afacerilor externe al Franței,'c 
Michel Joberț, și de Vladimir Ki
rillin, vicepreședinte al Consiliului, 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului pentru știință și tehnică.

Programul cuprinde măsuri în ca
drul explorării și cuceririi cosmosu
lui în scopuri pașnice, utilizării ener
giei atomice in aceleași scopuri, pro
tecției mediului ambiant, medicinii, 
televiziunii și altele. ■

în capitala Guatemalei 
au avut loc puternice inci
dente ‘ntre f°rtele de ordine și ca
drele didactice, care demonstrau în 
fața palatului național cerind îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și de 
trai în raport cu creșterea costului 
vieții. Manifestația s-a soldat cu ră
nirea a două profesoare și intoxica
rea a aproape 300 de persoane cu 
gaze lacrimogene, lansate de către 
poliție. Agențiile de presă mențio
nează că. in ultimele luni, la Ciudad 
de Guatemala au avut loc numeroase 
greve parțiale ale cadrelor didactice.

Președintele R.P. Congo 
a sosit la Pekin. La invita*,a 
guvernului R. P. Chineze, vineri 
a sosit la Pekin • intr-o vizită 
de stat Marien N’Gouabi, președin
tele Republicii Populare Congo:— in
formează agenția China Nouă. La 
aeroport, președintele congolez a fost 
intîmpinat de Ciu En-lai. premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și de alte oficialități din țara gazdă.

Alte 1 570 victime ale 
bombei atomice explodate 
la Hiroshima.In cadrul ultimelor 
12 luni au murit încă 1 570 persoane 
fie direct de pe urma bombarda
mentul atomic, fie datorită unor 
cauze legate de explozia de acum 28 
de ani. Numărul total al victimelor 
din Hiroshima se ridică la 81 753 per
soane.

Convorbiri sovieto-fran- 
CeZe. Nikolai Podgornii, președin

tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a primit, vineri, la Krem
lin, delegația Adunării Naționale a 
Franței, condusă de președintele a- 
dunării, Edgar Faure. Cu acest pri
lej — menționează agenția T.A.S.S. 
— au fost abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor sovieto-franceze, 
exprimîndu-se satisfacția față de e- 
voluția lor și au fost examinate pro
bleme internaționale actuale.

Campania oficială în ve
derea referendumului din 
Grecia, de 18 29 a luat sfîr- 
șit vineri cu un amplu mesaj radio
televizat al președintelui provizoriu, 
Ghiorghios Papadopoulos. Președin
tele Papadopoulos s-a angajat, între 
altele, să pună imediat în mișcare 
procedurile pentru crearea tribuna
lului constituțional, pentru funcțio
narea partidelor politice și desfășu
rarea de alegeri in vederea desem
nării Parlamentului și a guvernu
lui. De asemenea, să respecte obli
gațiile asumate in cadrul alianțelor 
Greciei și să mențină relații priete
nești cu toate țările, pe bază de re
ciprocitate.

Adunarea generală ex
traordinară a Organizației 
interafricane a cafelei - 
O.I.A.C. — și-a deschis lucrările în 
capitala Coastei de Fildeș, Abidjan. 
Pe ordinea de zi figurează, intre al
tele, problema extinderii culturii de 
cafea, stabilirea unor prețuri echita
bile la acest produs pe piața mon
dială, transferarea sediului organiza
ției la Addis Abeba și afilierea la 
Organizația Unității Africane.

Două avioane cu reacție, de tipul 
„F-4 Phantom", aparținind escadrilei 
acrobatice a marinei americane, 
s-au prăbușit în apropierea orașu
lui 'Manchester Township, statul 
New Jersey. Doi piloți și-au pierdut 
viața, un al treilea membru al echi
pajului este dat dispărut, iar pi 
patrulea este rănit.

Complexul hidroenergetic de la Italpu
Un acord brazilia- 

no-paraguayan, sem
nat la Brasilia, preve
de construirea in co
mun a unui complex 
hidroelectric ■ la Ital
pu, pe fluviul Para
na. care desparțe cele 
două țări latino-ame- 
ricane. Odată cu pa
rafarea acordului a

luat ființă și societa
tea „Italpu" care și-a 
asumat sarcina aces
tei construcții.

Complexul hidro
energetic va cuprinde 
un baraj gigantic., cu 
o lungime de 1 500 
metri și o înălțime de 
170 metri — parame
tri care-1 vor situa

printre cele mai u- 
riașe construcții de a- 
cest gen din lume — 
și un lac artificial cu 
o suprafață de i 400 
kilometri pătrați — 
800 km in Brazilia și 
600 în Paraguay. E- 
nergia electrică furni
zată va fi folosită în 
părți egale de cele 
două state vecine.

La Panmtmjon 8 avut loc 0 
nouă reuniune a comisiei militare 
de armistițiu din Coreea, convocată 
la cererea părții R.P.D. Coreene. Cu 
acest prilej — relatează agenția 
A.C.T.C. — reprezentantul Armatei 
populare coreene a condamnat ener
gic numeroasele violări ale acordu
lui de armistițiu, săvîrșite de trupe
le străine staționate in Coreea de 
sud, in cei 20 de ani care au trecut 
de la intrarea în vigoare a acordului. 
Arătînd că provocările la adresa 
R.P.D. Coreene și diferitele violări, 
de către partea americană, ale acor
dului de armistițiu nu au încetat 
nici după publicarea declarației co
mune a Nordului și Sudului, repre
zentantul R.P.D. Coreene a cerut 
părții americane să pună capăt ime
diat tuturor actelor care creează ten
siune și Împiedică reunificarea inde
pendentă și pașnică a Coreei.

John Connally a demi
sionat din funcția de con
silier special prezidențial, 
pe care o deține de la data de 10 
mai 1973. Fostul guvernator democrat 
al statului Texas, care a trecut, la 
începutul primăverii acestui an, în 
rîndurile Partidului republican, va 
efectua un turneu in jurul globului, 
proiect aminat din cauza îndatoriri
lor sale pe lingă Casa Albă.

în ultima vreme, presa inter
națională a acordat o atenție 
deosebită problemei secetei, care 
amenință anul acesta grinarele 
multor țări din Asip, Africa, A- 
merica Latină.

India — scrie ziarul „Times" 
— este amenințată de cea mai 
puternică secetă cunoscută de 
la 1800 încoace. Anul trecut au 
căzut precipitații slabe și acest 
fenomen continuă să se mani
feste și anul acesta în multe re
giuni ale țării, îndeosebi in Ma- 
harastra. Populația regiunilor a- 
fectate se ridică la 200 milioane 
de cetățeni. Au fost trimise tre
nuri speciale cu cereale din re
zervele statului, dar și aceste 
rezerve sint pe cale de epuizare, 
în regatul învecinat. Nepal, gu
vernul a declarat că țara trece 
prin „cea mai mare criză de a- - 
limente din istoria sa".

Pagubele pricinuite de secetă 
în America Centrală se ridică, 
in prezent, la peste 100 milioane 
dolari. Sint puternic afectate 
statele Costa Rica. Honduras și 
Nicaragua.

Dar, așa după cum s-a mai 
scris, cea mai vastă regiune care 
are de suferit se află în Africa. 
Aci seceta a cuprins un teritoriu 
de peste 5 milioane kilometri 
pătrați, în care trăiesc 25 mili
oane oameni. Calamitatea a în
ceput cu 7 ani in urmă, dar e- 
fectele ei s-au făcut simțite la 
începutul acestui an în Senegal, 
Mauritania, Mali. Volta Superi
oară, Nigeria și £iad. unde nu a 
mai căzut o picătură de ploaie. 
Recolta a scăzut la mai puțin 
de o treime, zeci de mii de ani
male au pierit. Seceta a produs 
o adevărată migrație a popu
lației din zona Sahel spre sud. 
unde vegetația este de obicei 
mai consistentă. Dar anul acesta, 
nomazii n-au mai găsit nici in 
aceste regiuni nutreț suficient 
pentru cirezile lor. Potecile au 
devenit drumuri ale morții. stră
juite de cadavrele bovinelor, oi
lor. caprelor și cămilelor. Ni
gerul și Senegalul, cele două 
mari fluvii, și de altfel singu
rele din aceste regiuni, au deve
nit umile piriiașe.

La Ouagadougu, capitala Vol
tei Superioare, a fost înființat 
un comitet al statelor din vestul 
Africii care coordonează repar
tiția ajutoarelor în alimente pri
mite din partea a diferite țări 
și organizații internaționale.

Știri foarte recente anunță că 
în Sahel a căzut prima ploaie. 
Paradoxal, bucuria pe care a a- 
dus-o cu sine acest mult aștep
tat eveniment are un revers : 
pe pistele noroioase avioanele 
care transportă ajutoarele tri
mise din partea diferitelor țări 
și organizații internaționale ate
rizează cu greu, după cum este 
mult ingreunat și transportul pe 
drumurile interioare.

G. C.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 8 București) Plata Sclntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzortl din întreprinderi și Institut!! Din străinătate, abonamentele se fac prin uROMPRESFIEATELIA’ București 
Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul c Combinatul Poligrafic CASA SCINTELI M 360


